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מתווך מרידור דן
 כמיטב עושה מרידוד, דן מזכיו״הממשלה,

 דויד השרים בין הכמעט־ברית את לסרק יכולתו
שרון. ואריאל לוי

 על לשמור מנסה מרכדחרות, חבר שהוא מרידוד,
 שמיר יצחק של ליבו אל ומדבר לוי של האינטרסים

בהכרעות. סגנו את שישתף
 עם מרידוד של יחסיו את מאוד מרע זה מהלך
שרון.

לעמדה צהרון
 עניין מגלים במיפלגת־העבודה מרכזיים גורמים

 הקרובה, בתקופה כבר חדש צהרון בהוצאת
 הליכוד, ממשלת את לתקון? שמטרתו

בקואליציה. ואישים מישרדי־הממשלה
 הליכוד. מצביעי הוא היומון של המטרה קהל

 כך על סיפר כבר והוא הימלפרב, שבתי הוא הוגה־הרעיון
 הדפוס מיפעלי של המנהלים למועצת כללים בקווים

 במיפלגה. שונים ולאישים המאוחדים,
 רוצים מודעות השגת קשיי על להתגבר כדי

 ״חברת של המיפעליס בל את לאלץ הרעיון יוזמי
 החדש. לעיתון מודעותיהם את לספק העובדים״

ה לא עדיין העבודה צמרת  באופן ברעיון ת
מעמיק.

באברבביר מרד
 באבר־ בבית־־המעצר הכלואים עצירים

 בשבוע התמרדו ההליכים תום עד כביד
 להרע כוונה על להם נודע באשר שעבר,

קרוביהם. של הביקורים תנאי את
 והמתח לחדר־האוכל לרדת סירבו דש

ל  שהוסבר אחדי רק גאה. בית־המעצר מ
נרגעו. הם במדיניות, שינוי שאץ להם

אידיה בפרשת גירויי□
 המינהל־האזרחי ראש שפרשת חוששים בצה״ל

 אחרי לדין שהועמד איליה, שלמה בשטחים־הכבושים,
 בגלל בצה״ל, אחר לתפקיד והועבר מתפקידו שהתפטר

 פסוק. סוף אינה עבירות, שורת
 הקל בעונש מסתפקיס לא התת־אלוך של יריביו

 בחלק הטיפול כי וטוענים עליו, שהוטל
 מתכוונים הם שיטחי. היה לו שיוחסו מהחשדות

 ומישרד־הביטחון צה״ל צמרת לידיעת להביא
 פי חמורות אחרות, לעבירות חשדות של שורה
כמה.

מקוזז דא זייגרמן
 בזמן לחדל לצאת יתקשה זייגרמן, דרור הליברלים, ח־כ

הכנסת. מושב כינוס
 לליכוד, כלל מובטח אינו של^ייגרמן שקולו טוען המערך

איתו. להתקזז עניין להם אץ ולכן

ב״דנווז״ שינויים
 של הניהול בצמרת פדסונליים שינויים צפויים
 אילי־ההון חברו שבה ״דנות״, ההשקעות חברת

 שלה. הבת ובחברות הישראלים,
 בעיסקת ובעיקר מכישלונותיהם מודאגים דנות ראשי
טן טבע, קרגל. וקניית תיקשורת אי

תה״ל את יסגור גרופר
 יסגור שהוא איים גרופר, פסח שר־החקלאות,

 אם לישראל״, המים תיכנו! - ״תה״ל את
 שפירא עמיקם למינוי להתנגד ימשיכו העובדים
החברה. כסמנכ״ל
 בךמאיר, מאיר החברה, של מועצת־המנהלים יושב־ראש

 אם בהתפטרות איים מישרד־החקלאות, מנכ׳ל גם שהוא
 לאלתר. לתפקיד ייכנס לא שפירא

 ארליך, שימחה של יועצו לשעבר שפירא, שב בינתיים
 שתי לו שיש למרות במישרר־החקלאות. ללישכתו
מעשה. בחוסר נמצא הוא מזכירות,

באוויר! סכנה
 המקום האירופי, לפרלמנט שהוגש דוח לפי

 הוא האווירית לתעופה ביותר כיום המסוכן
 - לקפריסין וממיזרח מצפון מרחב־האוויר

בו. עוברים ישראל מטוסי כל שכמעט מרחב
 קפריסין של ממיגדלי־הפיקוח סותרות הוראות הסיבה:
 התורכית. וקפריסין היוונית
 מטוסים עוברים בהם שגם אחרים, מסוכנים מרחבים

 נאנט ליל, בורדו, אתונה(יוון), קורפו, רודוס, ישראליים:
 מרחבי כל למעשה, ופאלרמו(איטליה). רימיני (צרפת),

לקוי. מיכשור בגלל איזורי״סכנה, מהווים הים־התיכון

 בשוויץ חשבון
דבביר־בהסתדרות

 חברתי־ בהסתדרות, בכירה אישיות
 הפרישה, גיל את מזמן שעברה קיבוץ,

 במצב עצמה את למצוא עשדייה
 היא שבו סיכסוך־ירושה בגלל בלתי־נעים

מעורבת.
 ביותר, רגיש תפקיד בעלת האישיות,

 בוועד־־הפועל גדולים לכאבי־ראש גורמת
זו. פרשה בגלל

 לבית בקשה הגישו מהיורשים חלק
 היא אישיות אותה כי להצהיר המישפט

בשני לפעול כוח יפוי בעלת
בציריך וממוספרים סודיים חשבונות־בנק
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 היורשים יציגו המישפטי הדיון במהלך
 חתומה שעליו יפוי־־הבוח. של צילום

מ מודה היא שבהן הקלטות האישיות,
 האלה, החשבונות קיום על ידעה

 בשנים יצאה שהיא המעידים ומיסמכים
 לציריך, גבוהה בתדירות האחרונות

המישפחה. קרוב בון,החש־עלב בלוויית
 חייב מטבע־חוץ, על הפיקוח חוק על׳־פי

 בחו׳׳ל, חשבון המחזיק ישראלי, אזרח
 מטבע־־החוץ על למפקח כך על לדווח
 ביפוי־בוח המחזיק דין ישראל־. ב״בנק

בעל־חשבון. כדין
 בארץ שנערכו חשאיים, בירורים
 לא אישיות אותה כי גילו ובשבוויץ,

 אותו של קיומו דבר על מעולם הצהירה
החשבונות. של קיומם על או יפוי־כוח

ב״הארץ״ פרישות
 ״הארץ״, היומון של הבכירים העובדים מן כמה

 ועקיבא ליטאני יהודה דנקנר, אמנון וביניהם
 ולעבור ״הארץ״ ממערכת לפרוש עשויים אלדד,

אחרים. לעיתונים
 של הנוכחי עורך־המישנה עם חילוקי־דיעות הסיבה:
גולן. מתי העיתון,

לשיפוט הדרך ארוכה
 הכנים שמגר, מאיר העליון, בית־המישפט נשיא
לשופטים. ועדת־המינויים בהליכי שינויים כמה

 תחת ולא בשיקול־דעת מינוי כל על להחליט יש לדעתו
 מועמד כל לגבי בדיקותיה את תרחיב הוועדה לחץ־זמן.
נוספים. מאישים חוות־דעת ותבקש ומועמד,

הבחנת על חלבי
 רפיק הטלוויזיה, של מחלקת־החדשות איש

.ימשיך שאם עליו הממונים על־ידי הוזהר חלבי,

 עלול הוא הכתובה, בעיתונות ולהתראיין לכתוב
ב״מבט״. כעורך־מישנה מקומו את לאבד

בונה״ ב״סולל יח־ש
 מינוי לגבי מתלחשים בונה״ ״סולל בפרוזדורי

 למרות רוטמן, שרגא הנוכחי, למנכ״ל יורש
 שנים. כמה בעוד היא המתוכננת שפרישתו

לתפקידו. היורש את להכשיר היא הכוונה
 מסר, עודד הנוכחי, הגיזבר ציזל, רפי המועמדים: בין

 שפרש בכיר ממשלתי ופקיד לחברה, באחרונה שהצטרף
מתפקידו. מכבר לא

החוצה בדרך חזיזה
 חזיזה, יצחק עכו, פועלי מועצת של לשעבר המזכיר
 הוכיח כוודארם, אגף כראש ומונה כור להנהלת שהוצנח

 כיצד בוחנים ההסתדרות בצמרת מוחלט. ככישלון עצמו
ובקונצרן. בו הפגיעה מינימום תוך בעייתו את לפתור

שפירא על מיברז
 ח־כ מישפחת של ״טוילנד־ חברת

 צעצועים המייצרת — שפירא אברהם
 מלאכותיות מסדרות דמויות־־חיות ובובות

 כדי מישרדי־פירסוב לכמה פנתה —
 שיווק סירסום, מערך עמידה שיכינו

וקידום־מכירות.
 הראשון בשלב מקציב שפירא

דולר. אלך 200 של סכום בארץ לפירסום

בר־גרא אצל להט
 שהה להט, שלמה תל־אביב, עיריית ראש

 יעקב של במישרדו ארוכות שעבר בשבוע
 השיחה תוכן ״מרכז־הירידים״. מנכ״ל בר־גרא,

בסוד. נשמר
 ועתה תפקידו, את בקרוב לעזוב ייאלץ בר־גרא
 שהליכתו מאמצים לחברה המקורבים כל עושים

ואירגוניות. כספיות בשערוריות תלווה לא

חדשה סיגריה
 סיגריה לשוק בקרוב תוציא ״דובק״ חברת

 ותערובת קרלד ״מרנטה תיקרא היא חדשה.
הישראלי. לאקלים במיוחד הותאמה שלה הטבק

לאילת קאזינו ספינת
 הבאת אפשרות בודקים באילת תיירות גורמי

 היוונית הספינה במקום חדשה, קאזינו אוניית
הנמל. את שעזבה
 אבן לטווזדארוך, ישמש, הדרומית בעיר קאזינו לדעתם,
 רבים. ולישראלים לתיירים שואבת
 והוא הקאזינו, באוניית עניין מגלה פלאטו־שרון שמואל

שעזבה. האוניה את להחזיר אפשר כיצד ביוון בדק כבר

בתי־״ן רשת
 בתי־יין, רשת פתיחת מתכננת הכורמים אגודת

דיזנגוך. ברחוב יהיה בהם שהראשון
 תוצב במיוחד, נמוך במחיר יין יוצע בתי־היין של במיסעדה

 בקבוקים יימכרו השונים, ליינות טעימה פינת
 יהודי. אוכל ויוגש הנחה, במחירי

 של השיווק אגף מנהל לוסטיג, גדי הוא הרעיון יוזם
האגודה.

 הליכוד ספר
פירסומות ללא

 להופיע שאמור הליכוד״, ״עשור האלבום יוזמי
 מודעות בהשגת מתקשים הקרוב אפריל בחודש

 מנחם כתב שלו המבוא שאת היוקרתי, לספר
בגץ.

 שהוא או האלבום הדפסת תידחה מכך שכתוצאה יתכן
מהודר. ופחות יותר קטן בפורמאט יופיע
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