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ת ״ ר רו ע ת ש תו חי ש
 כקנה-מידה לשחיתות חשד על חרירה

לאחרונה. התקיימה גדול

ף לו א ב ה ר א חו יילר ל
ת ר ב ח ל ל מ ש ח ה

 ראש חורב, עמוס האלוף כאילו הידיעות
 אפשרי מועמד הוא כמטכ׳׳ל האפסנאות אגף

 ייכנס וכי החשמל. חכרת מנכ״ל לתפקיד
מופרכות. הן שבועיים, תוך זה לתפקידו

חורב האלוף
ל להצטרף כוונה כל לו אין

החשמל. חברת

ת ש ר בו־ פ  זנ
א ם ל תיי ס ת

 מוועדת זנכר משה שקיבל הטיהור
 הפאר דירת כעניין הכנסת •טל הכספים

 התעשייה, לפיתוח מהבנק פרייטתו ותנאי
הפרשה. את יסיים לא

 שר־האוצר מישרת של מערכה עתה המנהל זנבר,
 את להשתיק על־מנת לחצים מפעיל הבאה, בממשלה
 העבודה מפלגת של חברי־כנסת גם אולם, הפרשה.
 בה המהירות נוכח בנוח שלא חשים הכספים, בוועדת

 הבולטת העובדה כאשר העניין את הוועדה בדקה
 מישרה בחצי שנים שלוש במשך שעבד זנבר, כי היא

 ששיטחה פאר דירת קיבל התעשייה, לפיתוח בבנק
 הוא שווייה אשר בתל־אביב, פינקס ברחוב מטר 150

ל״י. אלף ממאה נמוך במחיר ל״י, מיליון רבע בסביבות

ח איו ס  ■סעו הנווי

ה ק י ר פ א ־ ם רו ד ד
תש הישראלי, הטניס איגוד של התנגדותו למרות

 גביע במשחקי ישראל של הטניס אלופות תתפנה
 בדרום- החודש שייערכו לטניס הבינלאומית הפדרציה
אפריקה.

לנסי התנגדותו את כיטל משרד־החוץ
 איגוד כי שהוכרר אחרי המשלחת. עת

כמי משרד־החוץ אנשי את היטעה הטניס
להבין היה אפשר לפיו מדוייק, כלתי דע

 דרום־אפ- על-ידי נערכות התחרויות כאילו
התחרו כי שהוכרד אחרי וכיוזמתה. ריקה

 הבינלאומית הפדרציה על-ידי נערכות יות
ההכ המדינות כל כהן ומשתתפות לטניס,

 של הנשים לנבחרת גם הותר כפדרציה, רות
לנסוע. ישראל
 זאת עם דרשו הישראלי הטניס איגוד אנשי

 ולא התחרויות, בתום מייד לישראל לחזור מהמתחרות
בדרום־אפריקה. להתארח או לבלות

ה מ לו ע  מאחור■ ת
ת ש ר פ הופטמןי' ״

קבו עס כמישחקם יפסידו תל־אכיב כית׳׳ר
 ישלמו כאילו סיפרו הם חדרה. הפועל צת

כ לאיש, שילמו לא אולם השחקנים, לאחד
 המיש־ את בית״ר תפסיד שממילא תקווה

 הסתיים שלא המישחק, תום אחרי רק חק.
 את להחזיר אנשים אותם נדרשו כמצופה,

 הטענה את העלו אז להם. •טשולם הכסף
 מסרב הוא ובי להופטמן שולם הכסף כאילו

 הופטמן ידע לא שלמעשה כעוד להחזירו,
דבר. המכירה נסיון על

ב רו ם ה מפיי  ומק״■ פ
ד ג ה נ ע תנו ה

 משה תל־אביב, בית״ר קבוצת כדורגלן פרשת
במדי הכדורגל אוהדי את השבוע שהסעירה הופטמן,

 האפשרות את מבררים עתה לסיומה. הגיעה טרם נה,
 מסתתר אין בעלילה, שהתגלתה הפרשה, מאחורי אם

מישחק. לקנות נסיון זאת בכל
 תל־אביב, בית״ר יו״ר על־ידי הואשם הופטמן,

את למכור על־מנת ל״י 5000 קיבל כאילו קרמר, אריה

ן רו ת פ ! ה בי ר ל
ר רי ד שג מ מוו ר ב ש

 כדי לאחרונה ועלתה צפה חדשה הצעה
 לו שהובטחה רבץ, יצחק בעיית את לפתור
 ומצד הנוכחית בממשלה עוד שר של מישרה

כשגריר. בתפקידו מחליף לו נמצא טרם שני
תפ של המיוחדת החשיבות נוכח

ש ומאחר בוושינגטון, השגריר קיד
 פיקוחו תחת עומד רבץ אין ממילא

 ישי■ למעשה כפוף והוא שר-החוץ של
 הועלתה לראש־הממשלה, רק רות

 שר של מעמד לרבץ להעניק ההצעה
תפקי של המיוחדת החשיבות בשל

כשג לכהן ימשיך הוא זה במעמד דו.
 תקופת תום עם כארצות־הכרית ריר

הנוכחית. הממשלה של הכהונה
 תומכים, מיספר נמצאו כבר זו להצעה
 בהם אחרות במדינות תקדימים על המתבססים

לשגרירים. מיניסטריאלי תקן הוענק

 שביסס קרמר, חדרה. הפועל לקבוצת קבוצתו מישחק
 כדורגלן על־ידי לו שסופק מידע על האשמתו את

 משחקן שקלט דברים על־סמך בלנרו, בנימין הקבוצה
שחקי אחרי מדבריו בו לחזור נאלץ שמשון, קבוצת

חשד. מכל נקי הופטמן כי גילתה אזרחי מודיעין רת
 הפרשה מאחורי כאילו הסברה הועלתה בינתיים

 קיבלו מסויימים אנשים :אחרת פרשה מסתתרת
ששחקני לבך לגרוס כדי מאחרים כספים

ם לו ש חון ל ט ב ו
 התנועה של החדשה המועצה הרבב

 את יגביר במדינה) (ראה וביטחון לשלום
 כש- וכמק״י, כמפ״ם הפנימית המתיחות

הח להעכיר ינסה המפלגות כשתי הרוב
המפ לחברי המורה לחוד, מפלגה ככל לטה,
התנועה. את לעזוב לגה

 בכירים פרופסורים 12 הצטרפו החדשה למועצה
 ומהטכניון מתל־אביב, בירושלים, מהאוניברסיטה

 חופשיים, מקצועות בעלי אקדמאיים, מרצים, ועשרות
 :וביניהם וסטודנטים, פועלים אמנים, קיבוצים, חברי

 או־ חנן אריאלי, יהושוע סימון, ארנסט הפרופסורים
 גילת, גדעון בלול, שארל אנטנובסוקי, אהרון פנהיימר,

 וכן מירון, דן מושקט, מרון היימן, חיים גראב, ולטר
 סגל, שמואל עורכי־הדין שלונסקי, אברהם המשורר

 מרדכי לשעבר השר פישמן, ואברהם קרצ׳מר דוד
ואחרים. בן־דב וצבי פתר דני המחנכים בנטוב,

 הימניים האגפים חברי חסרים החדשה, במועצה
והיעד החדש להרכב נבחרו שלא ומק״י, מפ״ם של
 מפ״ם בביטאון חריף למאמר הביא כבר ממנו רם
למוס שנבחרו מפ״ם חברי את שהאשים המשמר, על

והממשלה. מפ״ם נגד כמפעיליה התנועה דות

 הטלו!■!■ה שידורי
ת ב״וט או מ צ ע ק ה פ ס ב
 איימו בירושלים הטלוויזיה אולפני עובדי

היש הטלוויזיה שידורי את לשבש השבוע
 עד תמולאנה לא אם העצמאות כיום ראלית

כתחנה. ומעמד לדירוג תביעותיהם אז
 מנהלי ניצבים המאיימים האולפן עובדי בראש

 ג׳ורג׳ שאול והצלם הדר ויוסף מיליק פיטר הבמה
תד ישעיהו הטלוויזיה, על והממונה מיליק בין הכהן.
ביותר. חריפות מילים השבוע הוחלפו מור,

הישראלי הל״עוקואון


