
להשקיע? במה

 במישרד־הבינוי־ מתרחשים מוזרים דברים
 המנכ״ל פרש אכן רבות התראות אחרי והשיכון.

 מרכז חבר וינר, אשר המישרד, של הכל־יכול
 לאנגליה יצא הוא לכנסת. במירוץ שנכשל חרות,
העלייה. מחלקת כנציג הסוכנות, מטעם
 נראה פרישתו. נסיבות על גרסות שלוש יש
זו. את זו משלימות והן נכונה, מהן אחת שכל
 יותר של באיחור למעשה, פרש. וינר •
 לוי, תיד השר אצל חינו שסר אחרי — משנה

 בפני חסם הוא הטענה שעל־פי משום בעיקר
לשר. הגישה את חברי־מרכז

 לא והוא הידרדר, וינר של ראייתו כושר •
 הוא בעבר תפקידו. את למלא להמשיר היה יכול
 חשש קיים עתה השמאלית. בעינו בחו״ל נותח

השניה. בעין הראייה לכושר
 שהסתיימה אחרי רק לחו״ל יצא וינר •

 בעיקבות במישרד, ממושכת מישטרתית חקירה
 החרדית בהתנחלות והונאה שחיתות פרשיות
 גם היה הנחקרים בין המערבית. שבגרה עימנואל

 מייד לראשונה. כאן שמתפרסמת עובדה — וינר
לאנגליה. וינר יצא החקירה אחרי

 ראשי־ בין פנימית בהתייעצות בעבר.
 המדינה מבקר יחפשו שאם הוחלט המישרד,

 מתן סביב במחדלים האשם את והמישטרה
 יקח בעימנואל, לחרדיים פיקטיביות משכנתאות

 נראה השר. על ויגונן עצמו על האחריות את וינר
 יוכל הוא אגב, בלונדון, זאת. עשה אכן שהוא

 מרגו־ יוסף זו, בעיר המשקיע עם להתרועע
שם. המתגורר ליס,

כל התחרו וינר של המתפנה תפקידו על

 יאנזז לא
יסופר כי

 תחת המלונאות, שבוע במיסגרת השבוע,
 תתקיים לאומי, נכס - המלונאות הסיסמה

 מן שלא השנתית, הוועידה הקרוב החמישי ביום
 בישראל. המלונות התאחדות של המניין,

 חמישה במלון ארוחת־צהריים שבמרכזו המיפגש,
מכל בענף העוסקים את אליו יביא כוכבים,

שריר שר
מולדת ביקור

 בגודל לראות, הזדמנות להם ותהיה הארץ,
 משהייה מכבר לא ששב שלהם, השר את טיבעי,

 להם להבטיח כדי לטענתו בחו״ל, ממושכת
 יהיה שריר (״אברש׳ה״)אברהם מלאה. עבורה

 שלו התייחסות צפויה ינאם. גם והוא שם
 מגיח שהוא באחרונה, עליו שנמתחה לביקורת

 בסיבובים הוא בדרו־כלל אך פעם, מדי ארצה
 עדיין הוא ארצה, בואו מאז בוזו׳ל. מיקצועיים

 ליציאותיו מיקצועי בפורום התייחס לא
לחו״ל. התכופות
 מעל עליה ישיב לא בוודאי שהוא שאלה

 בלום־ עושה הוא מה היא הילטון, מלון בימת
 באחד נפגש. הוא ישראלים אילו ועם אנג׳לם,
 גירסה השבוע זה בעניין הופיעה ההומור ממרורי

 טיפול־ לקבל כדי לחו״ל נסע שריר מקורית:
לחו״ל. מנסיעות גמילה

 לשעבר בח"כ המדובר לוי. של מחנהו אנשי
 מועצת־המנהלים ביושב־ראש קליינר; מיבאל

 מור, (״דודו״) דויד שיכון־ופיתוח, של
 ויהושע לכנסת: לכניסה הקרוב המועמד

 של מועצת־המנהלים יו״ר שהוא דוידוביץ׳
 שלו, אחרים עסקנים על לדבר שלא עמידר,

לוי. וגבי ללוש גבי
הפופולא חשבון על הקלה. בדרך בחר לוי

 עובד נכנס לתפקיד — חרות במרכז שלו ריות
 הוא נטף כממלא־מקום. נטף, אלי המישרד,

במישרד. אגף־הנכסים־והריור מנהל
 השבוע הביאה לתפקיד נטף של כניסתו

 המישפטית היועצת של המפתיעה להתפטרותה
 עובדת שהיא אולי*, בתיה המישרד, של

 היה לא המיקצועי יושרה שעל ומסורה, ותיקה
 על היא במישרד, אומרים כ ההתפטרות, ויכוח.
 במישרד־הבינוי־ לתפקיד. נטף של מינויו רקע

 קטלני מדינה מבקר דוח מתרוצץ והשיכון
 לקרוא היה שצריך מי שאילו שנתיים, מלפני

 היה לא הוא — זאת לעשות זמן מוצא היה אותו
נטף. של בישבנו וינר של כיסאו את לרפד ממהר

 במפתיע נטף עזב בערך שנתיים לפני אגב,
 קיבל והוא מסיבת־פרידה לו אירגנו המשרד. את

 אצל לעבוד הלך הוא יקר. שעון־יד במתנה
 פישמן. (אליעזר)את יוסף(ריגר) האדונים
שלו. נשאר השעון למישרד. שב אחר־כך
 פרשיה התפוצצות צפויה הכל. לא זה אבל
 תגרום אף שאולי כמה, פי חמורה נוספת,

 סמויה בחקירה המדובר ארצה. וינר להחזרת
פרוייקטים על מסויימת חוקרת זרוע שמנהלת

כדורבנות מיכתב
הציבו הוועד חברי אל נשלח הבא המיכתב

משו ממשלתי תעלול — המשק להבראת רי
 בעד מדבר הוא מדחף. ז׳ורבין אליעזר עם תף

 עובדי אגודת פעילי שגי עליו חתומים עצמו.
 וחזי הולצמן אלי האווירית, התעשיה

סוזננסקי.
במיכתב: נאמר וכך

 או תלונות אליכם לשלוח יפה כה ביקשתם
 לבקשה. לסרב יכולנו לא ופשוט בנושא. הערות

 ואת דעתנו את ולהביע אליכם לפנות החלטנו
 העובדה על וטובים רבים אלפים עוד של דעתם

 הסתדרות־ שמזכיר והאבסורדית, הפרדוקסאלית
 להופיע מעז רז, יצחק הנכבד החבר המהנדסים,
 להבראת הציבורי הוועד כחבר בעזות־מצח

המשק.
 והנתונים המידע כל שבידכם מקווים אנו

 שמנהלת המישפטי המאבק אודות האמיתיים
 שבתעשיה המהנדסים נציגות אלה בחודשים

 הנהלת כל כנגד רז, החבר ובראשם האווירית,
והמדינה. האווירית התעשיה

לוי שר
מוזרות פרשיות

 נתן שמישרד־הבינוי-והשיכון פינויים, של
 שכונות־מצוקה בפינוי המדובר פרטיים. ליזמים
 במקומן. חדשים שיכונים והקמת שונות בערים
 לגבי הן — שם נעשו רבים שזיופיס הוא, החשד

 להם, ששולם הסכום לגבי והן המפונים מיספרי
כסף. הרבה זאת בדרך הרוויח מהיזמים ומישהו

 יש היזמים שבין כשיתברר יגדל הסירחון
ותנועת־החרות. לוי השר מתומכי שהם כמה

 המשק, והבראת להצלת היוצא רז, החבר
 בנוסף להפעיל האווירית מהתעשיה תובע

 ולהם למהנדסים, דולאריות דרגות־מחקר לקיים
 אם בשנה. דולארים אלפי במאות מדובר בלבד.
 ולבטח — אליו פנו אנא זאת, יודעים אינכם
תיענו.
 על רז החבר מופיע זה כיצד לנו ברור לא

 מאיתנו אחד לכל הקוראות מודעות־הענק,
 להבראת הכלכלית התוכנית להצלחת לתרום
 לעובדים דולארים לתבוע שני ומצד המשק,
 לנו. מסתדר לא פשוט משהו מייצג. הוא שאותם

 ולתגובה. לעיון תזכה התייחסות שכל הבטחתם
לנושא. תתרום שהחשיפה מקווים אנו

המיכתב. באן עד
 של נוסף בפן מדובר — יודע שאינו למי

 שאף והמהנדסים, ההנדסאים בין מאבק־איתנים
 בין תביעת־דיבה בעיקבות לבית־המישפט, הגיע
 בתעשייה־האווירית הסיכסוך הצדדים. שני
 סיסמת הנוכחי, העניין לעצם עתק. הון עולה אכן

 ימלא בתחומו אחד ״כל היא הציבורי הוועד
המשק.״ בהבראת חובתו

חובתו? את ממלא רז האם טובה: שאלה

טיפים
סטנים

 פצצה, מודעי יצחק השר הטיל שוב •
 במועד וגם בקרוב, יגלו הקשים עיקבותיה שאת

 הרבה חסר היה לא לפיהם — דבריו יותר. מאוחר
 — נפדות היו לא הקשישים של שהבנקאיות

שלהם. את יעשו
 השחור, הירוק מזדקר שוב שכזה, במצב
 לא זה ממשלתי. בעידוד נמוך, עתה ששערו

הכי־בטוח. זה אבל חוקי,
 את ומכיר מהבורסה נואש לא שעדיין ולמי

קטנים. טיפים כמה כללי־המישחק,
 החברה של למאזן לשים־לב כדאי •

 צים חברת הפסדי בקלוב. שיתפרסם לישראל,
לשים־לב רצוי מאזנים: אגב בו. ישתקפו לא

קדם איש־עסקים
לכיס מכיס

 שונות חברות שיפרסמו החצי־שנתיים למאזניים
 לחודש מעודכנים אינם אומנם הדוחות החודש.

אינדי יתנו הם אך קודמים. לחודשים אלא זה,
רבות. חברות של הנזילות מצב על קציה
 נדל״ן, בכלל חיוביות התפתחויות צפויות •

אטינגר. יוסי של בראשותו
 מה הבנקאיות. על וכסף זמן לבזבז חבל •
 בתחילת כספו את בהם ששם למי נתנו, שהן

עצמו. אל יחזור לא הכלכלית, התוכנית
 אחרי מגרית. בחברת קורה מוזר משהו •
 למשכנתאות בנק על להשתלט הצליחו לא שהם

 בין שעבר שחור חתול על שמועות יש כרמל,
 קדם, (״צפאי") שמעון השותפים, שלושת

 צבי של בנו צור, וגבע זיידמן אורי
 מגרית, אנשי קנו ימים כמה לפני צור. (״צ׳רה")

 מ.ת.ם של מניות מיליון 11 במ.ת.ם. השולטים
 לזה קראו פעם ברורה. היא המשמעות ממגרית.

בעלים. הלוואת
 הנייר. בענף להתפתחויות לב לשים כראי •

 הענף. על להשתלט רוצים חדרה נייר מיפעלי
 ניסיון דבר של פירושו האם חדש. לא זה

נייר? מוצרי חרושת - ח.מ.ן על השתלטות

 אובל ב*ו
לאוכל

ששי ),37(לוין למיכה לענף ברוך־הבא •
 הבלעדיים הבעלים להיות כדי דולר אלף 85 לם
 שישה במקום בתל־אביב, בן־יהודה שרי ;של

 הציוד עבור הוא הסכום בעבר. שהיו בעלים,
 להשתמש יוכל הוא שנים שש במשך והמוניטין.

 בעל גם הוא לוין שלו. יהיה לא הנכס אך בשם,
להסעת־תיירים. חברת־מוניות

 לבלינצ׳ס פלינציי, הוותיקה המיסעדה •
 בתל־אביב, ירמיהו ברחוב אחרים, וריברי־מאפה

 שיפוצים לעבור כדי חודשיים, למשך נסגרה
 תיפתח בדיזנגוף בר דרבי הסטקייה יסודיים.

 כפול, בשטח אך בעלות הרכב באותו ימים, בתוך
 ההשקעה: חנות.סמוכה, חשבון על שיתוסף שטח

דולארים. אלפי עשרות
 רוול בקפה השותפים בין סיכסוכים •

הרשת. כל תיפקוד על להשפיע עלולים
■ עיטדין בלקנידן

ה פ ד ד נ גי לנ
 לנזוף שרון, עמנואל מישרד־האוצר, למנכ״ל גרמו בארצות־הברית הבאות הכלכליות השיחות

 מן שרון, יעמוד שבראשן אלד״ בשיחות הסיבה: מנדלבאום. משד! הד״ר בנק־ישראל, בנגיד קשות
, ישראל. בנק של בכיר נציג להשתתף אמור הישראלי, הצד

 לענק. רלוואנטי אינו התמחותו שתחום פקיד בשיחות ישתתף המק שמטעם הודיע, מנרלבאום
 מנדלבאום. של מקורבו בבנק. המט״ח אגף ראש ועתה הבנק דובר לשעבר איגרא, בישראל המדובר
מחירי- על תמיהה והביע לנגיד, מיכתב־נזיפה שיגר שרון

 ייאלץ מנדלבאוס ביקח. חפץ סרס, שימעון שראש-הממשלה, איש הוא נו רצה ששרון הפקיד
לפחות. המדינה, לטובת להתפשר,

לחנוכה <קר עומן
 שהוא השמן, מחיר של אחוז עשרה בת הוזלה על־ידי נס-חנוכד״ השגה לייצר ביקש מישרר־האוצר

 שני של מיידית הוזלה דבר, של פרושו ולביבות. סופגניות — לחג דיברי־המאפה להכנת מרמי מרכיב
אלה מוצרי־חג

 כבר כד על והחלטה פולי־סויה, של העולם בשוקי מחירים מירידת פועל-יוצא היא הוזלת־השמן
התקבלה.

 החקלאים דרישת שתסופק לפני להוזיל, שלא ביקש בוועדד״ היושב מישרד־החקלאות, נציג אך
השמן. מהם שנסחט אחר פולי־הסויר״ משיירי המופק מסבה, ששמו חומר לייקר

 על לחץ הפעילו חם מההוזלה, ולהרוויח הגל על לרכוב אולי או להפסיד, שלא מבקשים החקלאים
קפוסבה, מחיר העלאת ללא שמן החלת למנוע בממשלה שרים

 אולי באד- לא התגובה קרה. לא נס־חנוכה תגובה. לקבל כדי למישרד־החקלאות פנה הזה העולם *
החגים. אחרי

 אריק ותיקים: חקלאות אנשי שני עתה ישובים שבו במשרד אחר נס־חנוכה התרחש זאת, לעומת
 בתל־ ישן כץ־עוז סגן־השר מנחל־עוז. קיבוצניק כץ־עת, ואברהם מנהלל, המושבניק נחמקין,

שלו. הנהג נושא שלו התיק ואת הילטון, במלון אביב




