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דייל* ס־־זאני־שגיא
מסת! זעמם בין הליברלים וחרות בבחירות
י־ ־־־׳^ריות של בת׳־ים ודמת-גן .תוכנו
לד:
של הדיל? וליברלים לא יערערו על מועמדותו
יהושע שגיא בבת־ים ,וחרות
)מייל׳(
של !5
..........
אלון*)נ
לא תתנגד למועמדותו י ניצב)גימי( צבי בר־
כרזאני בדמתיגן.
בכל מיקרה ,בצמרת הליכוד מעודדים את הסניפים למצוא
מועמדים שוט קצינים בנימלאות בתיקווה שאירועי
האעתיפאדה ידחפו *ז המצביעים היהודיים לתמוך
במועמדים בעלי תדמית קרבית.

פוליגראןי פחיאטרון
נויסקח־נשק
בערב פסח כיקרה מישלחת של מישח־־הביסחון והתעשיה
האוררית במרעה דרום־אמריקאית .לצורר חתימה על
עיסקתעשק .המישלוזת כעתה  24כני־אדם ,בולל נשות
אנשי־הסישלדזת .מלבד מנכ״ל התעשיה האווירית ,משה
קרת ופקיד נוסף ,כל אנשי הסישלחת הביאו עימם את
נשותיהם.

)11־  0במקום הממד״ד?
ראשי מיפלגת־העבודה שיגרו ביום השני השבוע מסיים
בהולים לעסקני ש׳׳ס ,ובהם הבטחות מפתות על ויתורים
לחקיקה דתית ,אש ת מי ם ש״ס להינתק מהברית שיש לה
,
,
עם הליכוד.

אנשי העבודה ,שתשו בהלם מתבוסתו של
זבולון המר ,מקווים שש״ס תהיה ״השותפה
ההיסטורית״ הבאה שלהם ,תמורת מחיר דתי
חולם.

ונמירב ברא ש האלופים
המארגן ,הדוחן! והמתכנן של פעולות קבוצת,
האלופים ״המועצה לשמם ולביטחון״ אינו אלא
פורש תרות משה עמירב.
אהרון יריב הוא שהציג השבוע ל מ י הציבור את התנועה
החדשה ,שמטרתה לשכנע בצורך להגיע לפשרה
טריטוריאלית .בשבועות הקרובים ייחשפו לצי מ ר גם
האלופים אלעד פלד ,יוסף גבע ומרדכי הוד .עמירב הוא
העסקן היחידי בקבוצה זו ,שכמה מחבריה מהדהריס
בכינוסים סגורים .באפשרות שישראל תנהל משא־ומתן עם
אש׳׳ף.

עמית חטף מיקרופון
בשל חשש מאינפלציה בנואמים במים•
גן צה״ל ,שייערך ביום החמישי ,החליטו
המארגנים לאפשר רק לשלושה אנשים
לשאת נאומים.
ראש עיריית רמת־גן ,אורי עמית ,רצה
להקדים רפואה למכה ,והודיע שאם לא
יינתן לו לנאום ,הוא יבטל את האישור ש
נתן לעריכת המיפגו בעירו .האיום הועיל,
ועמית יהיה בין שלושת הנואמים.

ח״ס דורון למולדתו
חיים דורון ,מנכ״ל קופת־החולים הכללית,
מיועד לתפקיד דיפלומטי במדינה דתם־
אמריקאית .תדון ,יליד ארגנטינה ,היה מעדיח
להישלח כשגריר למולדתו ,אך טרם נקבע היכן
הוא ישרת.
נדו ביוני ייצא דורון לחופשה בלא תשל ש מתפקידו
בקופ׳׳ח .מ ל ל כישלונותיה .ולא ישוב עוד לתפקיד.

.הממשלה אינה
ראויה למשוררים...״
שניים מחברי תועדה המייעצת לפססיבל־השירה
הבינלאומי ,העומד להיערך בישראל מחודש יוגי ,במיסגרת
חגיגות וד 40למדינת הגישו השבוע את התפסדיתס
והכריזו כי לא ישלו כל חלק בפסטיבל.

השניים ,נתן זך וניטים קלדרח ,כותבים
במיבתבם בץ השאר :״ממשלה — על שתי
המיסלגות הגדולות החברות בה — המסוצצת
כתי אובלוסיה אזרחית ,המגלה אזרחים ללא
מישפט ...אינה ראויה שמשוררים יבואו מכל
קצוות העולם לחגיגה המאורגנת על-ידיה ,בדי
לקרוא בד משיריהם.״
המשוררת דליה רביקוביץ ,והמשורר הדמוי גע ש עריידי,
אף הס חברי הוועדה ,נענו לקריאה והודיעו בי לא
ישתתפו בפסטיבל.

השבוע נחקר מנכ״ל תיאטרון חיפה ,נועם סמל,
במבונת־אמת ,במיסגרת חידדה שעורכת
המישטרה בחשד לשיבושים מכוונים ,שנערכו
ממחשב התיאטרון.
במישטרה שוקלים חקירת בכירים נוספים.

אגודת העיתונאים פנתה לעיתון הארץ והודיעה ,שאם
יועסק העורך האחראי החדש ,חנוך מדמרי ,על־פי חוזה
מיוחד ,כפי שהועסק עד עתה ברשת מישפתת שוקן ,ולא
על־פי החוזה הקיבוצי של אגזדודהעיתוגאים ,הוא לא
יוכל למלא את תפקידו.
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שר־הביטחון ,יצחק רבין ,דיווח השבוע
לממשלה דיווח כוזב לגבי מיספר הפלס
טינים שנהרגו בשטחים הכבושים בירי
חיילי צה״ל ,מאז תחילת ההתקוממות לפני
ארבעה וחצי חודשים.
רבץ דיווח על  124התגים .על־פי גירסת
דוגר־צה״ל ,נהרגו עד ליום הראשון בש
בוע ,ה 17-באפריל ,ועד בכלל ,מירי חיילי
צה״ל בלבד  136פלסטינים ,ועוד  21הרו
גים מסיבות בלתי-ברורות .מאז נהרגו עוד
כמה פלסטינים.
מקורות פלסטיניים מוסרים מיספר שו
נה .עד ליום הראשון הגיע מיספרם הכולל
של ההרוגים לפי מקורות אלה ל ,225-לפי
הפירוט הבא:
•  145איש נהרגו מירי חיילים,
•  12מירי מתנחלים,
•  12ממכות ומהתחשמלות,
•  42כתוצאה משאיפת־גאז,
•  14מסיבות בלתי־ברותת.

הסודות של יווה
הסוחרים שהשקיעו בחניו ת בתחנה המרכזית החדשה נתל*
אביב שזב כועסים .הפעם הם מפגים את היצי הזעם שלהם
לעבר הקבלן מרדכי יונ ת ודורשים ססנו להסביר את
העיכוב המתמשך בהשלמת התחנה ,שנודעה בבר בעשור
הקודם כ״פיל לבן',

למרות שבידי יונה מצוי ת ה סודי של חברת*
מחלד כלכלית ,החוזה למקום הצלחה כבירה,
מסתבר שיש מי שמעוניץ כעיכוב הבנייה.

ראיס פמי שפחת לוי
מקסים ל י  ,ראש עיריית לוד ,החליט להתמודד על מקום
ברשימת הליכוד לכנסת .כראשית השבוע התקיים בלוד
כינוס מחוזי של תנועת־החרות ,בהשתתפות האח הגדול,
די ר לוי .עתה ירוץ האחר כמועמד לראשות־הממשלה
והשני לכנסת.

יורקובסקי ,בסיכסוכיו עם חמנכ״ל גוני םוזס לקראת
הבחירות לוועד החדש נוצר גוש שגו היו וערים דורית
שריד ,סמי גרעשפון ורפי נאה ,מתומכי יודקובסקי .מול
הגוש התייצב אייה אמרי ,שהצליח לדחוק את דורית
שריד .כן נבחרו גירעון ע ש ת שהוא ניטרלי ,ויוסף ג׳קסון,
מאנשי מוזם.

התוצאות הן בבחינת מהמכה ,ו מלם צופים
עתה בדריכות לקראת הסיבוב הבא י
המאבקים.

העווש של*.בזק־
סנקציה חדשה של עובדי מ ק :עובדי החברה הודיעו ,כי
מעתה הם יעשו כל מאמץ כדי לקצר את משר ההמתנה
לתיקון קו טלפון שהתקלקל .כל העובדים יעסקו בתיקונים
בלבד ,יקימו מוקדים תרשים לקליטת הודעות על
קילקולים ואף יגייסו לעבודה עובדיימינהלת כל זאת ״עד
שיתוקו המוניטין שלנו שהתקלקל בתוכנית כלנוטק,״
כדברי יעקב שפר ,נציג העובדים.

העוקץ במיתקפת-ההריצות הזאת הוא
שהעובדים יפפייקו עלייל את התקנתם של
טלפונים למנויים חדשים .העונש מ ה ודא לא
ל״בלבוטק״ ,אלא להנהלת החברה ,המפירה את
ההסכמים עם העובדים. .

כיפה —
תוא׳ לבנקאות
אפסו סיכוייו של רואה-החשבון חיים
בן־דור להתמנות כמנכ״ל בנק ״טפחות״,
מפני שאינו דתי .בן*דור ,שהוא הסמנכ״ל,
רואה עצמו מועמד ראוי לתפקיד ,אחרי
פרישתו הפתאומית של המנכ״ל הוותיק,
משה מן .אולם מהנהלת ״בנק המיזרחי״,
שהוא בעל המניות העיקרי ב״טסחות״,
הובהר שהמנכ״ל בבנק למשכנתאות חייב
לחבוש ביפה.

לין ב ד ר ך הסואה
ח״ב שבח דים ודוב גורפינקל הם המועמדים
בעלי הסיכדים לזכות בשני המקדמות
המשוריינים למחוז היסה ברשימת מיפלגת״
העבודה בבהירות לכנסת הבאה .ח״ב אמנון לין
מנהל מאבק נואש על מקומו ,אולם םיכוייו
קלושים.
בבחירות החיפאיות ,שייערכו בשבוע הבא ,מתמודדים עור
ארבעה עסקנים זוטרים.

שליטא מ א ב ד שליטה
ח׳ב בני שליטא שכד באחרונה שתתי פרסום ויחסי־ציבור
סמישרד חדש שנפתח בדזל־אביב .בעלי הסישרד הם
שלושה עיתונאים לשעבר .שליטא מבקש לעשות לעצמו
יחסי־ציבור לקראת המזי תת השיבות במרכז הליברלים,
שיקבעו את מועמדי המיפלגה לכנסת הבאה.

דיניץ :קיבוצים
ולוקסוס
בעוד הוא תובע קיצוצים בתקציב ,הק
טנת מערך השליחים וצעדי-חיסכון קפד
ניים ,משקיע יו״ר הסוכנות ,שימחה דיניץ,
רבבות דולארים בשיפוץ לישכתו החדשה
בירושלים .דיניץ השתלט על לישכתו של
גיזבר הסוכנות לשעבר ,עקיבא לודנסקי,
ובימים האחרונים עוסקים פועלים בעקירת
המירצפות ,בצביעה ובשיפוצים .דיניץ
עצמו שוהה בפולץ ,ותחנתו הבאה היא
ד רו ב ד א מ רי ק ה ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

■אורט• לדרום־אפריקה

וורית ס־ו־יער ״סוהדה״

רשת בתי־הספר אורט שולחת השנה מישלהת של שני
תלמידים לדרוס־אפדיקה ,לצורך יצירת קשרים עם נוער
יתרי ,למרות שהממשלה החליטה להפסיק את כל חילופי־
תוע ר וקשרי״המיסזר עם מדינר ,זו.

אגודת־העיתונאים הודיעה לעיתונאית־האופנה
נורית בת־־יער)״ידיעות אחרונות״( כי דו מ ה
את תלונתה של עמיתתה־למיקצוע ,יהודית
חנוך)״מעריב״(.

ועד העיתונאי□ מפולג
השבוע נערכו הבחירות לוועד העיתונאש בידיעות
אחח שז .הוועד הקודם עמד בו א מאחורי העורך ,מ ב

חנוך טענה כי ברדיער השיגה ופירסמה תמר לפני שזה
הגיע לידי העיתונאיות האחמת .מכיוון שהעיתונות
היומית מאורגנת כקארטל ,הפוסל יוזמה עצמאית של
עיתיגאיס לשם השגת סקופים ,טענה חגור שזוהי פגיעה
באתיקה.

ועדת-האתיקה קבעה בי בת-יעד לא הדגה
מכללים אלה.

