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 התנגדות ■
עמיקם למינוי

ש ת י דו תנג נויו ה מי ר סגך־אלוף של ל אי ש עמיקם י א ר  כ
ץ חו הסברדדו הכנסת. של אגף־

שור ענף־קשר־לעיתונות כראש ששימש עמיקם,  דובר־צה״ל, במי
 וכות־ גם כנראה, עומדת, ולזכותו שילנסקי רב על־ידי מונה

 ותיק. איש־חרות עמיקם, אליהו של בנו הוא שכן אבות,
 הכנסת ודוברת הכנסת של ועד־העובדים למינוי: המתנגדים בין

יצחקי. שרה שנים, חמש מזה

״רה3 ע□ ״פגשו הדרוזי□ ■
 פיירה. אלן בישראל, צרפת שגריר עם השבוע כנראה, תיפגש, הדרוזית וערת־המעקב

ה ש פגי עו ב בי ם י ם את הדרוזי ת אג ת על ד תקרבו תי הצי ה פ סי־לבנון, הצר  לחו
שו ק ב ם וי תי הצרפ ת לתקוף •מלא מ ת א ם הכוחו ם הדרוזיי ר הפועלי ו ז אי  ב
ת. רו ביי

 בלבנון כוחות־צה״ל בין הקשר את לחזק במטרה ,1982ב־ בראשונה הוקמה ועדת־המעקב
שנה. לפני מחדש והוקמה פורקה היא הדרוזים. ובין

המישנה
נחקר ״כלל״ למנכ״ל

שלו במשך אזהרה תחת נחקר שרם, יצחק ״בלל״. למנכ״ל המשנה
עש לפני שהתקיימה בחקירה, לניירות־ערך. הרשות על־ידי ימים שה
 בקרנות־ שבוצעו ופעולות עיסקות עשרות על שרם נשאל ימים, רה

 על-ידי שבוצעו רטרואקטיביות עיסקות אודות על תוחקר כן נאמנות.
שורו שונים, גורמים ועם לקוחותיה עם ״ולורם״ חברת  ובחתימתו באי

. שרם. של . . , .
 התמקדה אותו, להפליל עלולה עדותו כי שרם הוזהר שבה החקירה,

 בפעולות וגם ל״בלל״, המקורבים לגורמים רווחים שייצרו בפעולות
 הו־ על עבירות של בחשדות מדובר פרטיים. בחשבונות ניירות-ערך
,, , , וחוק־ניירות־ערך. קי־החברות
 ״כלל״, מנכ״ל של הקרובה פרישתו על השמועות מתחזקות בינתיים

ש לחקירה, נקשר שמו שגם דברת, דברת. אהרון  כמה תוך כנראה יפרו
צור. וצבי בינו צדיק מוזכרים להחליפו המועמדים בין חודשים.

מגיע שיק הרב ■
ק, הרב ר שי ״ מו ע ברסלב, המידי אד ארץ. מגי ת ל א ה הפעם תהיה ז שונ  הרא

א הו ץ יבלה ש ר א ת ב ה. א שנ ה ש־ א ר
הילולה. מחסידיו מאות מתכננים בואו לכבוד

בית־מידרש לבנות כוונתו על הודיע כאשר הלא״חרדי הציבור בקרב התפרסם שיק הרב

בבירע□ שיפוצי□ יותרו ■
ת ביום שב ר ה ב ע ם 300ל־ קייטנה הסתיימה ש פי ת צו פו צו ם הכפר בני ו  בירע

ל ל ג , העליון. ב
 הקיבוצים ילדי עם פגישות גם היו הפעילויות ובין ,14־6 בגילים ילדים השתתפו בקייטנה

הסמוכים. וברעם סאסא
 אל־עוודה(השיבה). ועד הרביעית, השנה זו מארגן, הקייטנה את

 בכפר, ובבית־הכנסת בכנסייה שיפוצים לאישור לאגף־העתיקות בקשה השנה שלח הוועד
 מהוועד וביקש הסף, על הבקשה את דחה לא אגף״העתיקות אותו. לעזוב אולצו שתושביו
 הבאה בשנה וכי יאושר, השיפוצים שביצוע מקווה הוועד לשיפוצים. מפורטות תוכניות

קייטנת־הקייץ. במיסגרת אלה יבוצעו

 מקסוול, ברוברט הקשורות ידיעות על במעריב פנימית צנזורה
 בעיתון. חבילת־מניות שרכש איל־העיתוגות

ה כל ע די ת י תפרסמ תון המ עי ו ב נ י עני  מקסוול של ב
ת ב ר חיי בו ע ר ל שו הרון של אי ר, א אי גו מ צי ל נ  ש

ריון. מקסוול טו ק ר בדי
 אינו מקסוול שלפיה ידיעה, מעריב כתב קיבל השבוע בתחילת
 לעורך־הדין על־כך הודיע ואף איער. בנק את לרכוש מעוניין

נאמן. יעקב שלו,
אותה. שפסל מאיר, של לאישורו הועברה הידיעה

ב״מעריב״ פנימית צנזורה

ל לאונייה מונטנה קראו הקזינו של הדג

►*
 מישטרת־ פשטה השנה במאי 28" ^
 באילת, אוניות־הקזינו צי על ישראל ^

 ציוד־ כל את והחרימה מפעיליהן את עצרה
 נתפסה השאר בין בהן. שנמצא ההימורים

 מונטנה אוניות־הקזינו, צי של ,,אוניית־הדגל״
 כושר ובעלת במיוחד מפוארת שהיתה שמה,

נוסעים. 500 של נשיאה
זילכה, ויגאל טיסונה עזרא) של יוסי(אחיו

גדול. כסף דולר. מיליון סביב נע לחודש
 הצעה למהמרים הציעו מונטנה מפעילי

שו גני במלון ואירוח לאילת טיסה מפתה:
 הספינה. חשבון על מיזרחי בצלאל של למית

 היו עצמה בספינה והמזון המשקאות גם
 והעסק למלכודת, נמשכו המהמרים בחינם.

 לגני העבירו האוניה מפעילי שיגשג. ממש
עבור בחודש דולארים אלפי מאות שולמית

ת התלוש׳□ שיטת בד עו
 מיטב את ולהעוקיע לאילת לרדת הישראליים המהמרים את לעודד כד*
 לפני עוד הבאה: השיטה את מהטפינות אחדות הנהינו באוניומ-הקזינו, כספם

 ובתמורה לבעלי״האוניה, דולר 5000 לפחות המהמר שילם דרומה, הירידה
 לאילת הלוך־חזור כרטיס״טיסה, השאר, ביו לו, המעניקים תלושים, קיבל
 להציג אמור המהמר היה התלושים את בחינם. הכל במלון, אירוח וזכות

הימר. שבהם אסימונים, לקבל ותמורתם בספינה,
ם באילת  נוהל גם קיים היה מונטנה) (לא הספינות באחת כי לספר יודעי

 חוזר היה כשהמהמר מסויים: לסכום מעל בהימורים שאיבדו למהמרים מיוחד
 מב* כסף שקיבלה עלמת־חן, במיטתו מוצא היה וחסר״בסף, מאוכזב לחדרו,

המאוכזב. המהמר את לנחם כדי עלי־האוניה
תר העסיסיים הסיפורים אחד ם בהקשר באילת שמספרים ביו ה(א  לא כי ז

ק), אכן שהסיפור בטוח  בספינה, מאוד גדול סכום שאיבד מהמר על הוא מדויי
 הצרה ויפה. צעירה נערה כפרס־תנחומים, במיטתו, מצא במלון, לחדרו וכשחזר

ן היתה,  לקה בתדהמה, הוכה המהמר בתו. היתה היפה שהנערה הסיפור, לפי ג
מזל. חוסר איזה נפטר. יותר ומאוחר בהתקף־לב,

 האוניה, תיפעול על אחראים שהיו האנשים
בהפעלה. חלקם על ונחקרו הם אף נעצרו

הב מיהם לגלות ניתן לא רישמי, באופן
 רשומה החברה מונטנה. של האמיתיים עלים

 האמיתיים והבעלים הבריטיים, באיי־התעלה
 עורכי־דין. של כבד מסך מאחורי מתחבאים

 מהבעלים, שניים לפחות מיהם מתברר עכשיו
 אליהם: הגיעו לא בפרשה ששילטונות־החוק

ס פ פ ״ מיזרחי. ובצלאל פפושדו אלי(
 או־ באילת לפעול התחילה שנתיים לפני

 אוניה פרינס. רויאל הראשונה. ניית־הקזינו
 איש. 150כ־ היה שלה שכושר־הנשיאה קטנה,
 כסף, הרבה לבעליו הכניס מסתבר, העסק,

נוס ספינות־קזינו באילת לפעול התחילו וכך
פות.

 כושר־נשיאה בעלת שהיתה סי־ויקטור׳,
 שנה, לפני לפעולה נכנסה מהמרים, 200 של

 100 של כושר־נשיאה בעלת וקליפסו,
מכן. לאחר קצר זמן נכנסה בלבד, מהמרים
 פורח ההימורים של שהעסק ברור היה

 וכאן כסף. מאוד בהרבה שם ושמדובר באילת,
 והמלונאים, החברים שני לתמונה נכנסים
 מיזרחי, של שולמית (גני ומיזרחי פפושדו
פפושדו). של אז סונסטה

 לעסקי־ להיכנם החליטו ומיזרחי פפושדו
 ספינת־טיו־ רכשו הם .1988 בסוף ההימורים

והכ גלי, שנקראה אילת בחופי שפעלה לים
 נשלחה השאר בין כספינת־קזינו. אותה שירו

 חיל־הים של במספנות לשיפוץ הספינה
באילת.

 דולר, אלף 400כ־ היתה עלות־הספינה
 המפואר עיצוב־הפנים ובכללם והשיפוצים,

דולר. אלף 300כ־ עוד עלו וציוד־ההימורים,
 בישראל, מסודרת בצורה הפעלתה לצורך

 של שרותיה את הבריטית החברה שכרה
 יוסי על־ידי שהופעלה ישראלית חברת־ניהול

ה באירגון הבולטות הדמויות אחת טיסונה,
 ימינו ויד חברו ועל־ידי בישראל, הימורים

זילכה. יגאל
 מונטנה הספינה התחילה השנה בפברואר

 היה השבועי המחזור עבדה. והספינה לעבוד.
 נטו והרווח דולר, כמיליון הנראה, ככל

נטו הרווח דולר. אלף 200כ־ היה בשבוע

המהמרים. של הלינות
 יום. כל לינות 30כ־ היו השבוע באמצע

ויותר. לינות 70 היו בסופי־שבוע
 ההתחלה. רק היתה וזו דפקו, הקופות

שהש נהדרת, תוכנית היתה ולפפו למיזרחי
 טאבה החזרת של הנושא עם מצרין תלבה

 היתה מונטנה התוכנית, על־פי למצריים.
 מטרים עשרות במיפרץ־טאבה, לעגון אמורה
 קטנות וסירות אביה־סונסטה, ממלון בלבד

 המהמרים את להעביר אמורות היו ומהירות
 היתה התוכנית ובחזרה. לספינה מהמלון
 ההחזרה לאביודסונסטה(אחרי להביא אמורה

שי ישראליים, מהמרים של קהל למצריים)
 מצריים. בשטח הגבלה ללא בהימורים עסקו

 אביה־סונסטה, את כמנהל־בפועל פפושדו,
 מאות הללו מהמהמרים להרוויח היה אמור
בחודש. לינות

 יפה, עלה התוכנית של הראשון השלב
 20ב־ במיפרץ־טאבה. דרך־קבע עגנה ומונטנה

 ומפעילי־ למצריים. טאבה הוחזרה במרס
הס עם הימי הגשר את ליצור ניסו האוניה

 שכאן אלא סירות־המירוץ. באמצעות פינה
התוכנית. השתבשה

 שילטונות־הביטחון כי התברר ראשית,
 את בלשון־המעטה, וזאת אהבו, לא בישראל
 אל סירות־המירוץ של המאסיבית התנועה
 שעות־הלילה. בכל לחוף, וממנה האוניה

המגי כלי־השיט זיהוי על מאד היקשה הדבר
ביט בעייה מהווה והחל הישראלי, לחוף עים

ממש. של חונית
 להשיט האוסר חוק יש במצריים שנית,

 בנמל מדובר כן אם אלא — מהחוף אנשים
 בו שיש למרות טאבה, חוף ״מוכרז״. רישמי

 סירבו ולכן כנמל, עדיין הוכרז לא קטן, מזח
 מהמלון הישיר הקשר את לאפשר המצרים

למונטנה.
 מיוחד, אוהל להקים נאלצו המפעילים

 טאבה, של הגבול למסוף צפונית כקילומטר
לספינה. המהמרים את סירות הובילו שממנו

 כמובן פגע בתוכנית החמור השיבוש
 אולם אביה־סונסטה. במלון הלינות במיספר

 שעה במאי 28ב־ התבררה הפגיעה עיקר
את ועצרה הספינה על פשטה שהמישטרה
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