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ב ע□ נשארו העובדים בעיתון. ד

 מהאריות ברמתה נפלה לא שהיא התברר
מולה. שהתייצבו

 ובסופו קשה, היה הקבוצות שתי בין הקרב
 על כשידה יודקובסקי קבוצת יצאה דבר של

כדירקטור. מונה מוזס ועודד העליונה,

חמישי סיבוב
 רוד ד״ר של שימיו ברור שהיד! כיוון
להו רב החל להסתיים, עומדים !■*/נבלום

 תואר קבלת את לו להבטיח שנועד מהלך ביל
העורך.

 וזא־ שנוני מוחשי מאוד חשש שהיה מכיוון
בחי על לערער כדי לבית־המישפט יפנו ביק
 חודש לקראת הושג כדירקטור, עודד של רתו
 בידיעות. בעלי־המניות בין ״דיל״ 1986 מרס
 לביטול הניתן ועד־פועל, יוקם כי החליטו הם

 מבעלי־ אחד כל של דרישה על־ידי עת בכל
 ישבו בגוף העיתון. ענייני את שינהל המניות,
 (רב, אב, בית לכל אחד נציג חברים: שיבעה

 אורי נופך־מוזס, מימי עודד, זאביק, נוני,
 אלמנתו מוזס, פולה הצטרפה ואליהם קורת)

נוח. של
 רוזנבלום הד״ר כי סוכם ה״דיל״ במיסגרת

 באפריל, 10ה־ השישי, ביום מהעריכה פורש
כעורך. יודקובסקי רב ימונה היום ובאותו

 של הנושא כי יודקובסקי לבין בינם סוכם
 בתוך יטופל מרכז־המערכת תפקיד איוש

לתפקיד. ימונה ורדי וכי אחדים, שבועות
 השבתת של הצעד זכה הימים ברבות

 גם יצא רב הברווזים." ״ליל לכינוי העיתון
 וזאביק נוני העליונה. על וידו הזה מהסיבוב

 ביכולתו וכי איתו, העיתונאים כי הבינו
שיחפוץ. עת בכל העיתון את להשבית

שישי סיבוב
 ביצע הברווזים״ ״ליל אחרי ודשיים ^

 נגד במאבק נוסף צעד יודקובסקי רב 1 1
נוני״זאביק. הציר

 לעורך הפך שהוא מהעובדה מחוזק כשהוא
 של בלתי־מסוייגת בתמיכה וזכה העיתון,

 עם החשבון את ליישב החליט העיתונאים,
ורדי. משה

המע ״מרכז של התפקיד את לקח הוא
 לתפקיד שלו המעבר עם שהתפנה רכת,״

 למשה לחמש: אותו לפצל והחליט העורך,
 למרות החדשות, כמרכז לשמש הציע ורדי

 ההצעה. את יקבל ורדי כי סיכוי שאין שידע
 מערכת־ירושלים. כמרכז מינה קסלר צבי את
מערכת־השבת. כמרכז מינה ברוך אדם את

ורדי ומשה מוזם נוני
לבעלי־בריח מיריבי□

 חסינות ■
שת גינת פפו־

 לרפי שוחד למתן בחשד המעורבת ״אודיטדוך, חברת
 לדין תועמד לא כי מהמישטרה הבטחה קיבלה גינת,

 עודך־ ,החברה לפרקליט בעל־פה ניתנה ההבטחה בפרשה.
קנת. נתן הדין

סוחר מחפשי□ ■
 מעכב בנם־יציזנה, החדש בקניון להיפתח אמור שהיה שלום״ ״כל־בו של פניך
הקניון. פתיחת את

 בפברואר ,באיחור שיפתח בנס־ציונה בקניון חדש סניף לפתוח אמור היה שלום בל־ס
1990.

 מחפשים ובקניון התחייבויותיו את לממש הכל־בו יכול לא 01של בל־מ נפילת בעיקבות
שהתפנה. הגדול לשטח אחר גדול סוחר

אלינר ■
מהתחייה הושעה

כתנועה. מחברותו הושעה מהתחייה אלינר ישראל הד״ר
 למיפלגת־העבודה התחייה, מפעילי קבוצה בראשות הצטרפותו, בעיקבות באה השעייתו

בהסתדרות.
 בבחירות המתמודדות לרשימות להצטרף שלא התנועה, מזכירות של החלטה הפר בכך

בהסתדרות.
 בגורלו. יהיה מה התנועתי בית־זזדין יקבע אשר עד בתוקף תהיה אלינר של השעייתו

התנועה. ממזסדות באה להשעייתו היוזמה

ה״טלתרום״ מאחורי האמת
 נאספו רמח, תרועה בקול שנערך הכרמל, יערות למען ב״טלתרום״

שנתרמו. שקלים מיליון שיבעה מתוך שקל, אלך 300 רק עדיין
 ארבעה דבר, של בסופו יאספו, המיליונים שיבעת שמתוך מצפים

ומתחזים. רמאים על־ידי נתרמו מילית ששלושה נראה מילית.

 כמנכ״לים ועודד נוני את למנות גם הוחלט
העיתון. של

לפ ממשיך הפועל הוועד רישמי, באופן
 אך ענייני־העיתון. את ולנהל היום עד עול
לב המניות מבעלי אחד כל יכול בבוקר מחר
 הוועד־ של קיומו את חד־צדדי באופן טל

 החברה של הדירקטוריון ישוב ואז הפועל,
ענייניה. את לנהל

 וזא־ נוני פנו באפריל, 9ה״ החמישי, ביום
ההבט את לקיים ממנו ודרשו לדב, מוזס ביק
 כמר־ ורדי את למנות נוח ושל שלו בכתב חה

 לא אם כי לו, הודיעו הם למחרת. כדמערכת
 אותו וידיחו סמכותם, את ינצלו הם כן, יעשה

 בחוות־דעת החזיקו השניים העורך. מתפקיד
 שלפיה גולדנברג, אמנון עורר־הדין של

 ההנהלה את קובעות העיתון של מניות־היסוד
 הם ),5696(רוב להם שהיה מכיוון החברה. של

למ מתפקידיהם, ועודד דב את להדיח איימו
הד על ולהחליט כדירקטורים, עצמם את נות
דב. של חתו

 מקרב נאמניו את כינס הוא מיד. הגיב רב
 ותיכנן גרינשפן, וסמי עצמון רב העיתונאים,

 באותו עוד העיתון השבתת של מהלך איתם
 ועד־העי- כיו״ר ששימש עצמון, דב ערב.

 את להודיע כדי מעמדו את ניצל תונאים,
 התכנס לא שהוועד למרות ההשבתה, דבר

כך. על החלטה שום קיבל ולא פורמלי באופן
 50כ״ הגיעו לשישי החמישי שבין בלילה
 השבתת על והודיעו למערכת, עיתונאים

 הם כי והודיעו נבהלו, וזאביק נוני העיתון.
מהעיתון. דב את להדיח איומם את מבטלים

 רמי ואת כמרכז־הכתבים, מינה גלילי זאב את
 שרב הרכזים כל שעות. 24 כמרכז מינה אורן
 במישור כנאמניו בזמנו נחשבו — מינה

האישי.
 של בפניו התנפצה התרגיל על הבשורה

 התואר את סוף־סוף לקבל שקיווה ורדי, משה
 יכלו לא אבל רתחו, האביק נוני הנכסף.
 סירב ורדי ורדי. את להושיע כדי דבר לעשות

המצו התפקיד את עצמו על ולקבל להתבזות
 הודיע 1986 ביוני 6וב־ התוכן, ומשולל מק
מהעיתון. פרישתו על

 מי מהעיתון, ורדי של חבר פורת, אורי
 לו הציע רשות־השידור, מנכ״ל אז שהיה
 בטלוויזיה, מחלקת־החדשות מנהל להיות
 של התנגדות נוכח התאפשר לא המעבר אולם

 התקבל ורדי ברשות־השידור. ועד־העובדים
 שם ועשה הארץ, בעתון כסגן־עורך לעבודה

 מן סבר יודקובסקי החדשות. על כאחראי חיל
שקטה. תקופה לו שצפויה הסתם

שביעי סיבוב
 בסיבובים הכישלון ויתר. לא מהם, וני ך

 המתין והוא ידיו, את ריפה לא ^הראשונים
להזדמנות.

 של במהלך ,1986 באוקטובר הגיעה זו
 נוני־זאביק קבוצת מיסגרח). (ראה קורת. אורי

בחב לקבוצת־הרוב והפכה המניות את רכשה
 לעשות היו הנויכולים פורמלית, מבחינה רה.

)46 ד1בעם (המשך

קפריסין ■
ת ר עז חיפה ל

 לעליידז גרם והדבר במעלה, ראשון יעד־תיירות באחרונה הסבה קפריסין
נמל־חיפה. דרך בתיירות אחוזים במאות
 נוסעים. 7000 בנמל עברו אוקטובר בחודש הראשונים הימים בעשרת

 והפלגה בקפריסץ טיול משלבים מאירופה רבים תיירים כי טוענים בחברות״התיירות
בדרך־כלל. שוממה שהיא בעונה חיפה, דרך בתיירות לעלייה שגרם מה לישראל,

אל נועד עבר״נוח ■ מי ר פ פ
בכרמיאל. בעבריינות־נוער ניכרת עלייה

ל נערים 75 מבין למחצית  יש בכרמיאל, נוער לקידום היחידה בטיפול הנמצאים ,18־14 מי
במישטרד- תיקים

 לעלייה הסיבות את תולה נוער לקידום היחידה שנתיים. תוך אחודם 400 של עלייה זוהי
 צבאי. משרות אלה נערים לפטור צה״ל ובמדיניות הכלכלי במצב
בבני־נוער. ובמטפליס במדריכים מחסור על בכרמיאל מתלוננים כרגע

א שמעיה ■ ר1 ל ? ח
 שרה של מכוניתה את למלכד מיסית הנאשמים אחד של חברתו
 זאת בכל המילכוד. לפני יום בכלא, אנג׳ל שמעיה את ביקרה אנג׳ל,

 על בה דובר ואם השיחה, על כלל שמעיה את המישטרה חקרה לא
גרושתו.

 כתב* בהגשת מעוניינת אינה המישטרה כי היא ההשערה
 למאסר־עולם, כבר השפוט אנג׳ל, •טמעיה נגד נוסך אישום
 ובהוצאות בקשיים כרוכה לבית־המישפט שהובלתו מכיוון

אנג׳לגדולות.
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