
■ און ס ■חליף ג
ת ש ישעיהו א גבי
ל מזכיר״ההסתדרות, א ר ש  כי החליט קיסר, י

י הו את יחליף הקו״אופ, מנכ״ל גאון, בנ עי ש  י
ש בי  בעבר היה גאון סר. מנכ״ל בתפקיד ג
 יפה. הרוויחה החברה ובתקופתו סחר, סר מנכ״ל

 מובילה שהפכה הקו־אום, רשת את קידם אחר־כן־
המכירות. בתחום
למצבו סר את שהביא מגביש, להיפטר כדי

ל ״ כ און מנ ג
הרשת קיחם

 שמנכ״ל החלטה קיסר באחרונה קיבל הנוראי,
 קדנציות. משתי יותר יכהן לא הסתדרותית חברה
השניה. הקדנציה את לסיים עומד גביש

 הבעיה כי טוענים לקיסר המקורבים מקורות
י את להדיח כיצד היא שלו ו דנ לי זו  מתפקיד רו

 המאוחד הקיבוץ שכן השבדים, חברת מזכיר
 הקיבוץ נציג הוא רוזוליו זאת. מאפשר אינו

 ירד היה רבות שנים בהסתדרות. המאוחד
 קיסר ובעיני סולל־בונה, של מועצת־הפועלים

ה חברת כמזכיר החברה. למפולת אחראי הוא
 התמוטטות את למנוע דבר עשה לא עובדים
 משבר כי שוכנע וקיסר ההסתדרותי, המשק
 לפגוע עשוי בתה, סולל של המפולת אחרי בסר,

 את לבחון החליט קיסר הפועלים. בסק חמורות
המאד התוצאות לפי ההסתדרותי המשק ראשי

ביטל העליון
שליש מכירת

לאליהו גן־העיו
 ראש־השנה, בערב ביטל העליון בית־המישפט

 בית- החלטת את שופטים, שלושה של בהרכב
 של חלקו את למכור מתל־אביב המחוזי המישפט

ס ר ל ד ה נן־הע־ר בפרוייקט גי מ ל ש הו. ל לי א
 1.5 של במחיר שנתיים, לפני היתה המכירה

 התיק את להחזיר הורה העליון דולר. מיליון
 הנכס את שיוציא כדי המחוזי, לבית־המישפט

מחדש. למכירה
בתל־ ביותר כיוקרתי נחשב נן־העיר פרוייקט

 לפיתוח, חברה אריה על־ידי יוזם הוא אביב.
י הקבלן גיל, יורם בשליטת שהיתה כ ד ר  מ

ר ט כ ה ואיש־הביטוח ש מ ל הו. ש  כאשר אלי
 את פירק דיסקתט ובנק בעסקיו, גיל הסתבך

 שהסכים אריה, לחברת מפרק מונה חברותיו,
 לשלמה העיר בנן שהחזיקה השליש את למכור

 דר מיליון 1.5ב־ אליהו
שהנ בהנחה כלומר, לר,
מיל 4.5 שווה כולו כס
 מישרד באמצעות יון.

ק דו צ ל־ רז ועורו־ ב
הן דן הדין  גיל עירער כ

 המחיר כי וטען לעליון,
 שניתן ממה נמוך היה
להשיג. היה

 מוערך כולו הנכם
דולר, מיליון 40ב־ כיום
 מחיר כי להניח ויש

 עתה שיושג השליש
ממה בהרבה גבוה יהיה גיל

בזמנו. אליהו ששילם — מיליזן 40
י 32י-

ל ״ כ ש מנ בי ג
קדנציות םשתי יותר לא

 חברות שתי רק יש כי מראות ואלה ניות,
 עובדים, ושיכון פ1־א1הק היטב. המרוויחות

פי של בניהולו אדרי. ר
העי האשם לדעתו כי טוענים, קיסר מקורבי

העוב חברת עיסקי של הכלכלית במפולת קרי
ס. שימעזץ הוא דים ר  העיקר את רואה פרס פ

כלכ לנושאים לב שם ולא וביטחון, חוץ בענייני
 וכן בממשלת־פרס, כי כך על מצביע קיסר ליים.

 כלכלי תיק אף למערך אין בממשלת־שמיר,
 והתעשיה האוצר תיקי את הפקיר פרס אחד.

 בתולדות הראשונה הפעם זו והיתה לליכוד,
 אינם אלה תיקים שבראשות שבממשלה המערך
 על־ידי הללו התיקים החזקת קיסר, לדעת בידיו.

הת את תבטיח נוספת קדנציה במשך הליכוד
 להתמודד בדעתו ולכן השבדים, חברת מוטטות

ראשות־הממשלה. תפקיד על

 הברת נמשנת
שהן־שחר

ל שר־התעשיה א רי רון א  שר־ את מינה ש
ה האנרגיה ש ל מ ח  בשעה כממלא־מקומו, ש

 השניים בן לברית נוספת זו עובדה לחדל. שנסע
 מסייע שבה העממית, מסין ייבוא־הפחם בעיסקת

ל באמצעות שלא פחם לייבא לשחל שרון או  ש
ג. ר ב נ ז י  למכור לכן, קודם לשרון, סייע שחל אי

ם כיסיקל־ם חיפה את ל שו מ ם ל קלי ה רי ארי  ו
ר. ג  לא־ אחראי הוא כשר־האנרגיה בתפקידו גנ
 הפטרוכימיה, בתחום למדיניות־המחירים במעט

 בחזרה שנה תוך לקבל לריקליס־גנגר שאיפשרה
רווחים. בצורת מהמיפעל, השקעתם כל את

 בשעה נוצרה השניים בין בריתה כי מציינים
ק שכיהן ח צ עי י ד  והשניים כשר״האוצר, מו
 הם כי העובדה תורמת נגדו. פעולה שיתפו
 יתכן שולחן־הממשלה. ליד זה ליד זה יושבים
 המישפטיים המישרדים מעורבות גם שעוזרת

 בעסקיו בעבר, שותף שחל היה שבהם הפרסיים,
גנגר. של

הו אלי
מיליון 4.5מ־ יותר זה —

של סודית החלטה
האמריקאי: הסנאט

תיבנה השגוירות
בירושלים

 גדול ברוב באחרונה קיבל האמריקאי הסנאט
תע האמריקאית השגרירות כי הקובעת החלטה,

 קובעת ההחלטה לירושלים. מתל־אביב בור
 העיר, לירושלים מחוץ המצוי בשטח תיבנה שהיא

 הירוק. הקו ובתוך ממנה, ק'מ 7.5 בתחום אך
 בתל־אביב השגרירות הפסיקה זו החלטה בגלל

דן. בגוש לבניה מקום לחפש

 בסיכסוך בודדות
 במישמזת הירושה
לוי שבדיה

ט יוסן? עורו־הדין פ  בסיב־ כבורר התמנה ש
 הירושלמי הקבלן במישפחת הארוך סוך־הירושה

ה עתיר־הנכסים די ב  טען פטירתו אחרי לוי. עו
שון, אחיו  שם על הרשום הרכוש מחצית כי ש

 של בניו שלו. למעשה הוא וחברותיו לוי עובדיה
מון המנוח, ה מי כ מי  לדבר אין כי טענו לוי, ו
 בירושלים שלום המלון את כלל הרכוש שחר.

 מישפטיים בהליכים פתח לוי ששון רבים. ונכסים
 והוסכם החברות, את לנהל עובדיה מבני שמנעו

 בסיכסוך הבורר יהיה שפט עורך־הדץ כי
הצדדים. שני מטעם ומנהל־העסקים

 עבירות על פעמים כמה שהורשע לוי, מימון
 בירושלים. הפשע בלווייתני קשור היה שונות,

ל עם שונים בעסקים קשור היה גם הוא א ל צ  ב
חי. ר  ידועים במישפטים התפרסם שמו מיז

 כדי לאמריקה עבר שנים חמש לפני שונים.
שם. שלום מלון של סוכנות־המכירה את לנהל

 כי הן בבוררות לוי ששון של מטענותיו חלק
 מלוא את בארץ לחברה מעביר לא לוי מימון

המת באמריקה, מתיירים מקבל שהוא התמורה
 כי נגדו נטען כן בירושלים. שלום במלון אכסנים

 בניו־ מלונות המשותפים העסקים בכספי רכש
 במנ־ בניין־מישרדים וכן ובניו־אורליאנס, ג׳רסי
הטן.

 גם היטב ידועות בבוררות שהועלו העובדות
 אפשרי לביקור הממתינים מס־ההכנסה, לראשי

 נושאים על לשאלו כדי בישראל, לוי מימון של
כזה. מביקור נמנע הוא כה ער אלה.

 שר הפאשלה
עורכי־הדין לישכת
 הוועד עירעור את דחה העליון בית־המישפט

 על עורכי־הדין לישכת של התל־אביבי המחוזי
 הלישכה, של המישמעתי בית״הדין החלטת
 העירעור את להגיש איחר המחוזי שהוועד מכיוון
יום. 30 של הנקוב במועד

 רשיון את שנים לחמש הישעה בית־הדין
ם של עורך־הדין  המגדר, מיפעל בעל הליי, שלו

 עיר־ המחוזי הוועד ואילו לכונס־הנכסים. שנמסר
 לכל השעייה ותבע העליון בבית־המישפט ער

 כי בפסק־דינו קבע העליון בית־המישפט החיים.
 להאריך הסמכות זה בית־מישפט לרשם יש אכן
 נימוק לכך יש אם עירעור, להגשת המועד את

 הפיגור כי היא מבקשי־ההארכה טענת סביר.
 שהיה עורכי־הדין, לישכת מזכירות על־ידי נגרם
 בית- התיק. צילומי את לעירעור לצרף עליה

 שכן זו, טענה לקבל אין כי קבע העליון המישפט
 התיק צילומי בלי גם העירעור את להגיש ניתן

והמוצגים.

פקקים בלי ״אל־על״:
 ומבקש שהיא חברת־תעופה בכל שטס מי

 בקבוקון קרח, ובה כוס תמיד מקבל חריף, משקה
 וכן החריף, המשקה את המכילים שניים או

 בקבוקוני את נותנים הדיילים למשקה. התוספת
סגורים. כשהם המשקה

י הד׳ את המחייבת הוראה יש אל־על בטיסות
 ולהסיר מסירתו לפני הבקבוקון את לפתוח ליט
 משקאות־ בחלוקת החלו מאז הסיבה: הפקק. את

ול בקבוקונים לבקש הישראלים נוהגים חינם,
עימם. קחתם

מאת
ינאי אביגיל
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