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 15ב־ מזכ״ר קיסר

באפריל
 הסכם ימומש יוצא-דופן דבר יתרחש לא אם

 אפריל. בחודש 15ב־ הפועל בוועד הרוטאציה
 מוסכם למועד יתנגד לא שהוא רמז משל ירוחם

לתפקידו. להיכנס קיסר לישראל ויאפשר זה,

בפתח? רופאים שביתת
 מתוצאות נפגעים שחשים רבים רופאים

 בודקים ותנאי־עבודתם שכרם על הבוררות
 מחודש. מאבק לניהול דרכים עתה

 עבדו שאיתם השונים ליועצים פנו כבר היוזמים
 ליבון לשם שנה, לפני שפרצה הגדולה בשביתת־הרופאים

דרכי־המאבק.

חקירה
במוריץ־את־טוכלר

 זיגל, תת־ניצב של הונאה לחקירות היחידה
 הברוקרים בחברת אינטנסיבי באופן חוקרת

 מוריץ־את־טוכלר. והוותיקה הסולידית
 ובמנהלת שונים בעובדים מתמקדת החקירה
 מבעלות אחת גם שהיא מוריץ, יעל החברה,
החברה.

כברוקר ישראל בנק
 באולם הבנקים ונציגי הפרטיים הברוקרים

 נציג של מעורבות־היתר על רוגזים הבורסה
 ערך. ובניירות במניות במיסחר ישראל בנק

 ומתרחק דבר לכל כברוקר נוהג הוא לטענתם,
לו. שיועד העיקרי מהתפקיד

 ספרדי מחפשים
לעליון

 יעכב ניסיס, משה שר־המישפטים,
 לבית־המישפט חדשים מינויים שלושה
 יישאר יתקבלו הם שאס משום העליון,

 שאותו ספרדי, שופט ללא בית-המישפט
העליון. בהרכב להכליל ניטים מבקש

 אליעזר הם שהומלצו השלושה
 יעקב מירושלים; מחוזי שופט גולדברג,

 בבאר־ המחוזי בית־־המישפט נשיא טירקל,
מנצרת. מחוזי שופט אור, ותאודור שבע

 לבעלי מישפט
״יד־ירושלים״

 מישפט מתנהל בחיפה המחוזי בבית־המישפט
 חברת בעלי עינב, ושמואל פיכמן דב כנגד

 קרקעות ברכישת העוסקת ״יד־ירושלים״
 מעבר־לים(״העולם ליהודים ומכירתם מערבים

י ).14.3.83 הזה״
 בבל ״וידיאו חברת בעלי גם שהם השניים,
 שדידת לשם קשר בקשירת מואשמים בע״כד,

 ועינם פיכמן בחברה. שכיר כמנהל ששימש מי
 בין ואקדח. מיסמכים תיק ממנו להוציא התכוונו
התגלו שמש, צבי המנהל, ובין השניים

 ועל החברה, ניהול לאופן בקשר חילוקי־דיעות
 אותך אזרוק ״אני שמש: על פיכמן איים זה רקע

 עוד אשקיע אני הרבה. כל־כך השקעתי מהחלון.
אותך.״ ואחסל קצת

 בשגרירות מתיחות
בפאריס

 שגריר בין שוררת מיקצועי רקע על מתיחות
 מעובדי וחלק סופר, עובדיה בצרפת, ישראל

השגרירות.
 את אישית יבדוק קימתי, דויד החוץ, מישרד שמנכ׳׳ל יתכן

שם. המתרחש

'באדיב מטפל ליבאי
 מטפל עורכי־הדין, לישכת נשיא ליבאי, דויד הפרופסור

 שליש להפחית אדיב אודי של בדרישתו אישי באופן
ספורים. שבועות בתוך יהיה כך על הדיון מאסרו. מתקופת

 לפירסום נאסר בך
הבחקרית של שמה

 פרטית חברת-ברוקרים מבעלות אחת
ב חשודה שלה, הדומיננטית והמנהלת

 גניבה מידמה, של פליליות עבירות ביצוע
אימונים. והפרת

 לחקירה זומנה היא השבוע השני ביום
 של בראשותו הונאה, לחקירות ביחידה

 מסתעפת חקירתה זיגל. בינימין תת-ניצב
 בחקירת הפרשה תחילת שונים. לכיוונים

 בקניית שהוחשדו עובדי־החברה, שישה
ב המיטהר לאחר ניירות-ערך ומכירת
הפר חשבונותיהם העדפת תוך בורסה,

שלהם. מקורבים של וחשבונות טיים
 הובאה בצהרים וחצי 12 בשעה

 עורך־דינה, לבית־המישפט. הברוקרית
 של לישבתו דלת ליד המתין וייסגלם, משה
 בף יהושע השלום, בית־מישפט נשיא

 התורן, השופט של לישכתו ליד ולא שלמה,
גלין. יורם

 פנה שלא וייסגלם על התרעם בן-שלמה
 כבר שבן־שלמה הסביר הפרקליט לגלין.

 פירסום כשאסר חברה, באותה בעבר עסק
 החשודים כל של עבודתם ומקום שמותיהם

שנחקרו. האחרים
 החברה שם שפירסום הפרקליט טען עוד

 בחברה, לפגוע עלולים זהותה וחשיפת
רבים. סולידיים לקוחות שבה

 עזב כבר וגלין 2 כמעט היתה השעה
 נעתר בן־שלמה בית-המישפט. את

 כבר בעבר פעמיים כי שידע מבלי לבקשה,
חברה. מאותה חשודים שמות פורסמו

בערבות. שוחררה הברוקרית
 לעזרתה עתה גייסה הברוקרים חברת

 השד של בנו ברנזון, חיים עורך־הדין את
 הוא הבן ברנזון. צבי בדימום פט־העליון

למיסוי. מומחה

מרידוד את נוטשים
 התפטר בר־חיים, דויד מישרד-האוצר, סמנכ״ל

 יעקב של המיליונרים לכינוס מוועדת־ההכנה
 שפעולות טוען, בר־חיים מרידוד.

 יביאו הכינוס באירגון מישרד-הכלכלה
המוחלט. לכישלונו

רנד נגד חזית
 אברהם — כליברלים מחנות ראשי שלושה
 מתאמים — ניטים ומשה מודעי יצחק שריר,

 רנר צבי של רגליו לדחיקת להביא כדי עמדות
 המימון וממקורות במיפלגה, מעמדות-מפתח

שלה. החוקיים
 באיגוד 2 מס׳ שהרבני, ויקטור מאחורי מתייצבים השלושה
 כדי הכל ויעשו רנר, שולט שבו הליברליים, העובדים

 ינסו כן אחרי מייד באיגוד. מהירים לחילופים לגרום
המיפלגה. גיזברות את ממנו להוציא

היצוא במכון □1סדק
מחדש תבדוה הישראלי היצוא״ ״מכון הנהלת

 ליצואנים העידוד ודרכי העבודה שיטות את
המכון. שמעניק

גוט. רמי העבר כדורסלן הוא המכון מנכ״ל

 בחברות הפסדים
הביטוח

 בשבועות שיתפרסמו הביטוח חברות מאזני
 בסדר ריאליים הפסדים על יצביעו הקרובים

 בענף. חסר-תקדים גודל
 שינויים יחולו זו שמסיבה צופים בענן! מומחים

שונות. חברות של בבעלות מרחיקי־לכת

שקל 200=דולר 1
 החודש באמצע הדולר של היציג השער

 השחור בשוק מחירו שקל. 200 יהיה הבא
שקל. 250ל־ עד להגיע עשוי

 הקרובים בחודשים הצפויה האינפלציה
ליום! וחצי אחוז של היא

 האיברים התאחדות
החקלאי למרכז

 לשינויים להביא עשוי במישרד־החקלאות הפרדסנים מאבק
 האיכרים התאחדות מחברי גדול חלק היסטוריים.
 של החקלאי המרכז עם להתאחד מבקש העצמאיים

 לחקלאות הליכוד יחס על כמחאה העובדת, ההתיישבות
הפרטית.

יועץ הפך המודח
 שמיר, מאיר ישראל, מקרקעי מינהל ראש

 גרופר, פסח שר-החקלאות, על־ידי שהודח
 שתתפנה עד המיוחד, כיועצו עתה משמש
ב״סולל־בונה״. מישרה עבורו

 איש ליפקה, דויד על־ידי בתפקידו הוחלף המנוסה שמיר
הליברלית. במיפלגה גרופר של מחנהו

בדנות חילופים
 בשכר והמנהלים דנות חברת בעלי בין מתיחות

 פרסונאליים לשינויים להביא עשויה שלה
 ישראל. עשירי מרוכזים שבה בחברה
 על יתגברו שהבעלים עד יידחה הביצוע
נקלעו. שאליהם הנוכחיים הקשיים

בכינרת קלים מטוסים
 חופה על נופש באתר הקיץ ייפתח קלים למטוסים מועדון

 מזורז קורס יעברו לטוס המבקשים הכינרת. של המיזרחי
 המיועדים מטוסים להטים יוכלו אחר־כף שעות. 16 בן

 ידי על שיסומן בשטח בלבד, נוסעים לשני
מישרד־התחבורה.

 לתלמידים מחזה
מוחרם

 ביחסי העוסק אפור״, לבן ״שחור המחזה
 השבוע ירד ויהודיים, ערביים בני־נוער
 ומחנכים בתי־ספר שמנהלי מכיוון מהבימה,
 לבית־סיפרם. ההצגה את להזמין מסרבים
 מופק וערבים, יהודים משתתפים שבו המחזה,
 של מיסודו ולנוער״, לילדים ״התיאטרון על-ידי

 מתקיים, ובסופו מישרד-החינוך־והתרבות,
העמים. שני יחסי על דיון בדרך־כלל,

נתב״ג ליד קאזינו
ייפ קאזינו, שבמרכזו מועדון־חברים,

 נמל־התעופה ליד במלון בקרוב תח
 כיצד שוקלים המקום מנהלי בן־גוריון.

 כשיופעל החוק, עם מעימות להימנע
הקאזינו.


