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ך י ק י ג י ת
סגנים ררא קיסר

 מזכ״ל לתפקיד קיסר ישראל של כניסתו ערב
סגנים. ממינוי יימנע שהוא נראה ההסתדרות

 אגף ראש במקומו ימנה לא שהוא הריעה מתחזקת
 זה שיהיה נראה באגף. בממלא־מקום יסתפק אלא מיקצועי,

 לכדורגל. ההתאחדות יושב״ראש הברפלד, חיים
 למזכ״ל ממלא־מקום שמינוי לכך מודע קיסר

 אינו והוא בעורפו, תמידית נשיפה פירושו
זה. בשלב בכך רוצה

 לתלות סירב לנדאז
דמטינסקי את

 של ממחנהו לנדאו, שאלי מיקרה זה אין
 חרות. של לפאנל נכנם לא שדון, אריאל

 ערב קרע, נוצר השניים שבין מתברר
 במרבז־חרות. הבחירות

 בתחילת פנה שלנדאו כך על זעם שרון
 שייצא לו והציע וייצמן, לעזר מילחמת־הלבנון

 בין מגעים על שרמז טרי, מידע שרון. נגר בפומבי
 לרשימת לנדאו הצטרפות בדבר ווייצמן לנדאו

 יותר. עוד שרון את הרגיזה יחד.
 של התעקשותו שברה הגמל גב את

 בעיריית בחדרו. לתלות שלא לנדאו
 זאב של דיוקן תמונת הרצליה,

 על־ידי אליו שהובאה ז׳בוטינסקי,
 של לחץ אחרי רק המקומיים. אנשי־חרות

התמונה. את לתלות לנדאו ניאות שרון,

 פינאנסית התעוררות
בהסתדרות

 קיסר שכניסת מקווים העובדים״ ״חברת בצמרת
 פינאנסית להתעוררות תביא המזכ״ל לתפקיד

ההסתדרותי. המשק של
 נושאים בכמה בקי והוא גיזבר־ההסתדרות, בעבר היה קיסר
 הדוק שיתוף־פעולה צפוי משל. ירוחם לקודמו, זרים שהיו

 וגם רוזוליו, דני העובדים, חברת מזכיר ובין קיסר בין
העובדים. בחברת פרסונאליים שינויים כמה

התחדשו
הליברלים קרבות

 יצחק הליברליים השרים מחנות בין הקרבות
 צפויים ובקרוב התחדשו, שריר ואברהם מודעי

המחנות. שני ראשי על מסמרי־שער גילויים
 השונות הפרשיות בין מוזר קשר — לגילויים המשותף

במישטרה. שונים ודרגים

מתפרקת המפד״ל
טל בבניין ס ק  שהמפד״ל למסקנה, הגיעו בתל־אביב ה

 היא ראשים בכמה ברור לא למעשה. התפרקה הנוכחית
 הבאות. בבחירות תתמודד

 הפלגים אחד עשוי אחרון, שכמוצא יתכן
הליכוד. בתוך לאומי״ ב״גוש להופיע

בליכוד בספים סיבסוכי
 שמיר, יצחק מראש־הממשלה, ידרשו הליברלים ראשי
האחרון, בחודש צמרת־חרות כינוסי על מלא דיווח לקבל

 ־ הליכוד. בשם שונים כספיים עניינים אושרו שבהם
 עובדות לפני יוצבו שהם חוששים הליכרלים
 הוצאות לממן יידרשו כך ואחר מוגמרות,
מיותרות.

 מזוך ,,כור
בדרום־אפריקוז

 בתיכנון העוסקת מזון״, ״כור של הל״ס חברת
 מכרה בחו״ל, שמנים לייצור מיפעלים ובהקמת

 מיתקן ואף! שמנים לזיקוק מיפעל לדרום־אפריקה
ריח־שמנים. לניטרול

 מיפעלי להקמת מתקדם במשא־ומתן נמצאת החברה
הדומיניקאית. וברפובליקה בפיליפינים גם שמנים

למערך סיסמה
 המערך של המרכזית סיסמת-הבחירות

 קרוב תהיה, הקרובה הבחירות במערכת
מעיד!״ — מוכרח אתה ״הפעם לוודאי:

סחר״ ב,,כור שינויים
 סחר״, ״כור של הבכירים ממנהליה הראל, יוסף

מתפקידו. פורש
 הבכירים התפקידים באיוש שינויים יחולו מכך כתוצאה
 של ארוכה שורה גם אחריה תגרור הראל פרישת בחברה.
חיוביים. דווקא לאוו גילויים,

יפרוש חדד
 בטיוח בעבר מעורב שהיה חדד, רחמים ניצב

 המישטרה, של הצפוני במחוז פרשיות־שחיתות
 מתפקידו. בקרוב לפרוש ייאלץ

 העליל גונן יורם שתת־ניצב באחרונה, לטעון ניסה חרד
 מפקד לדין עומד שבו בבית־המישפט, בדיון עלילה עליו

 קבלת עבירות על בן־יעקב, אלי לשעבר, נהריה מישטרת
 נוספות. ועבירות עדים הדחת שוחד,

 על משכנעות הוכחות יש שלגונן מתברר
 חדד. של עבודתו שיטת
 שקטה בפרישה מעוניין איבצן, אריה המישטרה, מפכ״ל

חדד. של

לת״מי פיסיקאי
 באשרי מרדכי גרעינית, לפיסיקה הפרופסור
 שאהרון הידוע, איש־הציבור הוא מרחובות,

 הרשימה בצמרת להציבו רוצה אבו־חצירא
לכנסת.

 יביא גרינחלד
ספינוז־שידח־

 ספינת את 1981 בקיץ שהביא מי גרינוולד, פול
 י כל את עושה ״אודליה״, שידורי־הטלוויזיה

 ספינה הארץ לחופי להביא הדרושות ההכנות
חדשה.

 של ומעמדו פיראטיים שידורים נגד החקיקה בגלל
 עתה נוהג הוא מהכלא, באחרונה רק ששוחרר גרינוולד,
שלו. הבא בפרוייקט מוחלטת בסודיות

כלכלי כתב מחפשים
מחפשת בתל־אביב הרדיו של מחלקת־החדשות

 יורדים אלפיים
באמריקה פושעים

 האמריקאי הסנאט חברי של בדיקת־שטח
 ישראלים־יודדים 2000ל־ שקרוב העלתה

 מברית־המועצות, יהודיים ומהגרים
 בפשע עוסקים מישראל, הם אף שירדו

 בנידיורק, גבוהות בדרגות מאורגן
 אחרים ובמקומות בלוס־אנג׳לס

בארצות־הברית.
 כבוד של מקום תופסת הישראלית המאפייה

 והיא בארצות־הברית, בהיררכיית־הפשע־המאורגן
והמוכרות. הוותיקות הקבוצות עם מתחרה

 המכנה את להכפיל כדי נוסף, כלכלי כתב עתה
 בתחום המידע זרימת בקצב ולעמוד הכלכלית

זה.

סחר״ ב״כלל עצבנות
 סחר״ ״כלל של העיסקיות התוצאות רמת

 זו תהיה לא ״כלל״. בצמרת רבים איכזבה
 בקרוב תהודק זו מעצבנות וכתוצאה הפתעה,
 מחדש ויבדקו ״כלל״ של זו בשלוחה החגורה

עיסקות. כמה

״כלל״ ת1בבעל שימיים
 האפשרות נדונה הבנקים, משבר בעיקבות

 הפועלים״ ״בנק — ״כלל״ של הבעלים ששני
 מן חלק לממש ינסו — ״דיסקונט״ וקבוצת
למערכת. הון להזרים כדי ב״כלל״, שלהם המניות

הבנקים
להפסיד ימשימ

 הכספים שנת את תפתח הבנקאית המערכת
 עלות שרק הראתה, בדיקה בהפסד. החדשה
 להם, תעלה הבנקים שברשות המניות החזקת
 דולר. מיליץ 88 לפחות הקרובה, בשנה

 הוא ששוויין במניות הבנקאית המערכת מחזיקה כיום
דולר. כמיליארד

 יתנו לא ממילא שהם טוענים, בבנקים בכירים ויותר יותר
 אישיות כל לפני מדגישים הם ההפסדים. על הדין את

 הולאמו, שהבנקים במגע, באים הם שאיתה ציבורית,
ק כאשר למעשה,  מהון אחוז 30 כבר מחזיק ישראל בנ

בבורסה. הבנקאיות קליטת באמצעות מניותיהם,

חקירת
מתהדקת מנים1היהל

 שגיא, אריה וסגן־ניצב ביילין הלנה התובעת
 לחקירות־הונאה, הארצית ביחידה מיפלג ראש
 בפרשת מכריעות ראיות לאסוף כדי לחדל יצאו

 היהלומנים ומעורבות הקפריסי״ ה״קשר
הקלים. המטוסים בהברחות

איידס בדיקות שוב
 הבדיקות את חידש ״קפלן״ בית־החולים

 ההומו־ מחלת לאיבחץ הרפואיות
סכסואליים.

 של חלקי לכיסוי דולר 20 לשלם מתבקש הנבדק
 חח״ן(חסר תיסמונת לאיבחון הבדיקה הוצאות
בלעז). איידס נרכש, חיסוני

הצייר מות
הפתעה מנע

 הציירים ביניהם — אורי אביבה הציירת של מידידיה כמה
 גילעון נעמי הגלריה ובעלת גרשוני ומשה קופפרמן משה

 שם, ולהפתיע להולנד ביחד השבוע לצאת התכוונו —
הציירת. את בנוכחותם,
ס הממלכתי המוסיאון טדלי  מודרנית לאמנות ס

 תערוכת־יחיר אלה בימים עורן באמסטרדאם
 הצייר של אשתו אורי, אביבה ליצירות רטרוספקטיבית

הנדלר. דויד הקשיש
 נפתחה שבו ביום השבוע, הנדלר של מותו

 את מידידיה ומנע בארץ אותה עיכב התערוכה,
שתיכננו. המחווה

 חוקרים
דרוקר את

 זכריה החיפאי הקבלן של מאנשי־סודו כמה
 באחרונה נחקרו ובהווה, בעבר דרוקר,

 גג התמוטטות בפרשת חיפה במישטרת
 הנחקרים בת־גלים. בשכונת תחנת־הרכבת

 חוקריהם. עם פעולה שיתפו
 הדרו בבדיקת מתמקדת היא מסתעפת. זו בפרשה החקירה

לקבלן. התחנה בניית של העבודה נמסרה שבה


