נחמקין נעלב
שר־החקלאות אריק נחמקין הבהיר ליועץ־התיקשורת צבי
רימון ,כי בשום מיקרה לא יאפשר לו לטפל בהסברה
הממשלתית על משבר המים.

נחמקין נעלב קשות מפניי תו של רימון לממשלה
בהצעה להוציא את האחריות למשק־המים מידי
שר־החקלאות ,שהוא נציג האינטרסנטים,
הנהנים מניצול־היתר של המקורות.

שזב חלטזרזת בטלוויזיה
תו ־י נז ״ ך
הרזטציה :לדויד לני!
אחרי שפורסם תצהירו של ראש השב״כ ,שהוגש לבג״ץ,
לפיו היה לו גי בוי מלא למעשיו מיצחק שמיר ,התגבש
בצמרת מיפלגת־העבודה ח ב מוצק נגד העברת ראשות־
הממשלה לשמיר .הנימוק הציבורי יהיה כי העברת
השילטון לידי ארם שדבקו בו כתמים חמורים כאלה תגרום
נזק בינלאומי לישראל.

כדי שלא להיחשב כמפירי הסבם־הרוטציה,
נבדקים עתה כמה ר עיונו ת איך לתמרן בעניין.
אחד מהם :להציע את ראשות־הממשלה לדויד
לוי.
ההצעה עשויה לעורר משבר בתוך חרות ,ואם היא תגרום
ל פיצוץ ממשלת־האחדות — תוכל העבודה לטעון כי לא
בה האשם.

מכל מקום ,הכוונה היא להימנע מבחירות
חדשות בזמן הקרוב ,בגלל תוצאו ת בלתי־
מבטיחות שעלו בסקר סודי ,אשר נערך על-פי
הזמנת ראשי המיפלגה.

הוועד־המנהל של רשות השידור ידון שוב בתלונות על
חלטורות של עובדי הרשות.
התלונות הפעם הן על דן רביב .הכתב המדיני של
הטלוויזיה.

רביב ,שקיבל עבודה צדדית אצל חיים אהרץ,
ראש מחלקת־העלידד־והקליטה בסוכנות ,והכין
למענו סרט תעמולה מוכנותי ,הצליח לשרבב
לחדשות ידיעו ת הקשורות באהרון ,אך שהן לא
היו בתחום סיקורו.

טל נשלח לעזאזל
יואב טל ,ראש מישלחת שליחי הנוער והחלוץ של
ההסתדרות הציונית בצפון־אמריקה ,סיים השבוע את
תפקידו ,אחרי ששימש בו פחות משנה בלבד.

החזרתו לארץ היא הפיתרון שמצאו בהסתדרות
הציוני ת לסיכסוך הגדול שפרין בקרב העסקנים,
בעיקבות הגירעון הבלתי־מוסבר של מיליון
דולר בקופת האירגון.
הבוסים של טל מקווים כי בחירתו כשעיר לעזאזל ,והדחתו
למעשה ,תסיים מבחינתם את השערוריה.

אחד המועמדים להחליף את טל הוא אלוף־
מישנה)מיל׳( משה שריר ,לשעבר מפקד
הגדנ״ע.

היעלמותו המיסתורית של אביו באה בעיקבות
שמועות על אי־סדרים במחלקתו ,והאשמות כי
בקופת הפדרציה הספרדית העולמית חסרים
 120אלף דולר .האיש ,שהיה בעבר בן־טיפוחיו
של המיליונר ליאון תמן ,והנחיל לו אכזבה קשה,
נדרש על־ידי אנ שי הפדרציה להתפטר מייד
מתפקידיו ,ו ת ח תיו עמד להתמנות הח״כ יצחק
פרץ או אשר אוחיון.
הסתלקותו ,מבלי להגיש מיכתב־התפטרות ,מנעה מהוועד־
הפועל לבחור לו יורש.

איום בהתאבדזת
במפר ל
עסקן בכיר במפד״ל איים בהתאבדות,
ובכך הצליח למנוע דיון ר ציני במוסדות
המיפלגה בתלונות שהוגשו נגדו ,על זיו 
פים בבחירות הפנימיות לקראת הוועידה.

צבי זמיר :מגר רוצה
לקנות בחמם!
צבי זמיר ,מנכ״ל בתי־חזיקוק ,גילה בדיון סגור
את סיבת התנגדותו הנחרצת לנסיוגות
הרכישה של אריה גנגר את  26האחוזים
ממניו ת בתי-הזיקוק ,הנמצאים בידי ״החברה
לישראל״ :תמורת מניו ת אלה הוא היה משלם
בכספים הנמצאים היום בקופת־החברה!
לגנגר י ש היום  56אחוז ממניות החכרת שבקופתה הצטברו
כ־ 17מי ליון דולר במזומן ,אחרי שלא חילקה השנה
דיווידנדים .מתוך סכום זה ,אם כך ,כשמונה מיליון הם
חלקו .אילו קנה את החלק של החברה לישראל ,לפי
שיערוך נכסי בתי־הזיקוק ב־ 30מי ליון דולר ,לא היה ע ליו
להוסיף מזומן מכיסו.

בעמדתו זו העלה עליו ז מיר את חמתו של
אריאל שרון ,י די דו של היורד גנגר.

קצינים לרבץ :כך בזצע הלינץ
תיאורים מסמרי־שיער על מעשה־הרצח בדיר אל־בלח כלולים בעדויות ובמיסמכים שיגי שו
חבריו של האלוף! יצחק מרדכי לשר־הביטחון ,במיסגרת דרישתם ממנו שיגלה עמדה נחושה יו תר
בעד חקירת העלילה נגד האלוף.
כפי שפירסם השבוע יואל מרקוס ב״הארץ״ ,אסף מרדכי את עדויותיהם של תישעה אנשי־צבא
שהיו בזירת־הפשע ,וניסה להגישם לוועדת־בלטמן ,אשר דנה בחשדות שפוברקו נגדו .בעדויות
היו תיאורים כיצד אנשי השב״ב היכו ו עינו את השבויים זמן רב אחרי שמרדכי גמר לתחקרם.
באחת מהן פורט כיצד הוטח ראשו שזי אחד החוטפים בסלע ,באחרת סופר איך הועף החוטף
השני באוויר ,מתוך אלונקה ,והניחו לו לנחות על הקרקע .עדויו ת אלה ואחרות הן שגרמו ליצחק
זמיר לכנות את המעשה במילה ,.לינץ׳״.
כשביקש עורך־הדין אמנון גולדנברג ,פרקליטו של מרדכי ,להביא עדויות אלה לפני הוועדה
של פרקליט־המדינה יונ ה בלטמן ,נזף בו בלטמן בטענה של ״התערבות גסה בחקירה נגד מרדכי״.
קצינים בכירים אינם מוכנים לעבור לסדר־היום על השערוריה ועל נ סיונו תיו של יצחק שמיר
למנוע חקירה מלאה ומקיפה של הפרשה ,כולל העוול שנעשה לאלוף.

הפתשת בקרקעות

לחצים נגד ,,איתך

בחוגים המקורבים לחקירת פרשת הקרקעות רוחשות
השמועות על גי לויי ם מפתיעים ,הצפויים בימים הקרובים.

ערב האישור לחברת־־הביטוח >איתך להנפיק
מניו ת לציבור ,הופעל על ר שויו ת הבורסה לחץ
כבד שלא לאשר את ההנפקה בתנאים
הנוכחיים .לא מכבר העיר המפקח על הביטוח
לחברה כי היא לא עמדה בדרישתו להגדלת
ההון הנפרע.

פרס מרגיז שתתאים
בהתקפתו הפרועה על העיתונות בארץ ,מעל רוכן הכנסת,
הרגיז שימעון פרס כמה מבכירי העיתונאים בעיתונות
היומית .הם מרגישים מרומים ,אחרי שנענו לפני חודשיים
להפצרותיו ועיכבו את פירסום פרשת־השב״כ .דבריו אלה
של פרס פגעו בהם יותר מחרפותיו של יצחק שמיר,
שהישווה את כל העיתונאים לכלבים.

גל סיכסובים
בקרוב צפוי גל של סיכמוכי־עבודה במיגזר הפרטי ,בשל
תביעות שכר .הסנוניות הראשונות בתעישיה :בהארגז
ובאמקור .בשרותים :בחברות־הביטוח.

זיגל לפוליטיקה?
ניצב בני מץ זיגל גילה לאחרונה כי אין לו כל
כוונה לעסוק בפרקטיקה פרטית כעורך־דין׳
אחרי פרישתו מהמישטרה .שני התחומים
המעניינים או תו הם קריירה שיפוטית או
קריירה פוליטית.
זיגל ,לשעבר ראש היחידה לחקירות הונאה .ואחר־כן נשיא
בית־הדין המישמעתי ,יצא השבוע לשנת־חופשה בתשלום,
על־חשבון ימי־חופשה שצבר במשך השנים .בסוף החופשה
הוא יפרוש סופית מהמישטרד-

הרבנים מיהרו
בבוקר יום השני השבוע הודיעו שני הרבנים הראשיים
לוועדת־העורכים של העיתונים היומיים על ביטול הפגישה
ביניהם ,שנועדה להתקיים אחרי־הצהריים .הסיבה שנמסרה:
הרבנים ממהרים להפגנה.

איתן מנפיקה מניות רגילות של  1ש״ח ,בכוונה לגייס 1.33
מיליון דולר .שיהוו  25אחוז מההון שלה.

ביטחזן לאמריקה
חברת קונ קו ר ד מנתיבות ,שפיתחה מערכת־הגנה לווילות,
חתמה על עיסקת־יצוא גדולה לארצות־הברית .היתרון
היחסי של המערכת — הכוללת אזעקות למיניהן ,חייגנים
אוטומאטיים והגנה היקפית על הגדר — הוא במחירה
הנמוך יחסית.

במקזם להתפטר -
נעלם
דויד אביו ,ראש המחלקה לקהילות ספרדיות בהסתדרות
הציונית ,נעלם מביתו ערב כינוס עצרת־הסוכנות ,ונעדר גם
מישיבת הוועד־הפועל הציוני ,השבוע .זו הפעם הראשונה
שחבר ההנהלה הציונית נעדר מאירועים אלה .אשתו מסרה
לעיתונאים כי ״הוא נופש בדרום" ,אך לפי גירסה אחרת
יצא לחו״ל .אין אפשרות לבדוק את השמועה השניה ,כי
האיש נושא דרכון דיפלומטי.

אזברקזביץ רזצה
כז־זרסר
יורם אוברקוביץ ,י ר ר הוועד של עובדי חברת־החשמל.
יהיה אחד המתמודדים על תפקיד יו״ ר ההתאחדות
לכדורסל .בעבר נכשל בנסיונו להיבחר כיו״ר ההתאחדות
לכדורגל ,ובעתיד הוא נושא את עיניו ל מינוי כח״כ מטעם
העבודה.

