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 צבאיים מומחים
בסיני בוסיגה תומכים

משמעו לנסיגה הממשלה של נכונותה
ה עם הסדר־כיניים כמיסגרת בסיני, תית

 מומחים של כחוות־דעת מסתייעת מצרים,
 איו צבאית מבחינה בי הטוענים צבאיים,

אפי כנסיגה משמעותי ביטחוני סיבון בל
 וכג׳ידי, כמיתלה למעכרי־ההרים מעבר לו

אבו־רודם. על וכוויתור
 חשיבות בעל קלף־מיקוח משמשת זו חוות-דעת

אפי בי הטוענים בסיני, הנסיגה מתנגדי נגד מיוחדת
 לסגת אין המצרים מצד כלשהי תמורה כנגד לו

זה. לקו מעבר

דינשט״ן את
 עמדת־ ביבוש מתכננים ספיר פינחס של מתנגדיו

 הוא המדובר מאנשיו. אחד בידי הנמצאת נוספת, כוח
 יושב־ראש מתפקיד דינשטיין צבי הד״ר של בהדחתו

 ומינוי התעשייה, לפיתוח הבנק של מועצת־המנהלים
זו. לעמדת־מפתח ספיר של מתנגד

 ״בנק־ נגיד של בראשותו המתנגדים,
 לתפקיד למנות רוצים זנכר, משה ישראל״
 הבנק, של הנוכחי הסמנב״ל את המנב״ל

 זנכר. מנאמני באחד המוכר פרידמן, דויד
 נאמן, אברהם של כמקומו יבוא פרידמן
לגימלאות. הפורש

 החלפתו את שיתבע פרידמן זה יהיה שני בשלב
 גם יהיה שהוא ייתכן לא כי בנימוק דינשטיין, של

 ויועץ לנפט המכון יושב־ראש וגם הבנק יושב־ראש
ל מודע שאינו דינשטיין, נפט. לענייני שר־האוצר

 פרידמן של במועמדותו בינתיים תומך זו, תוכנית
המנכ״ל. לתפקיד

סוחרי□ *■דומי□
זנבר טעווח

ה הוועידה־הכלכלית של בימת־הנשיאות תצלומי
ש בשנה במאי 27ב־ בירושלים שנפתחה שלישית

 בנק־ישראל נגיד של טענותיו את סותרים עברה,
 לפעול לא דאז שר־האוצר לו הורה כאילו זנבר, משד.
בו יהושע ומנהלו בריטניה ארץ־ישראל בנק כנגד

 תוך נאווי, אליהו באר־שבע עיריית לראש זו רה
 הוצנח תקוע וכי יותר, לתפקיד מתאים שהוא טענה

פוליטיים. מטעמים זו למישרה
לתפ נאווי של בחירתו את התובעים

מה אחד שבאה ייתכן לא בי טוענים, קיד
 נשיא מכהן לא בארץ האקדמיים מוסדות

המזרח. מעדות שהוא

חודרח הפוליטיקה
הסיטונאי לשוק

 ת״א, עיריית בהנהלת חרות נציג של מינויו
 הסיטונאי השוק הנהלת ראש כיושב קרמר, אריה

בהנ המערך נציגי התנגדות בגלל עוכב בתל-אביב
 לא כה עד כי טוענים, המערך נציגי העירייה. הלת
 פוליטיים, העירוניים הגופים להנהלות המינויים היו

 תובע המערך הנוהג. הפרת מהווה קרמר של ומינויו
 מערך נציגי גם ימונו קרמר של למינויו במקביל כי

מינהלתיים. לתפקידים העיר בהנהלת
 התפקיד, חשיבות בגלל במינוי מעוניין הליכוד

 בשוק- הירקות סיטונאי כל של הרישיונות על החולש
בתל־אביב. העירוני

משרדים קריית
ברמת־השרון

 עומדת ברמת־השרץ המקומית המועצה מליאת
קיריית־מישר־ להקמת תוכנית הזמנת החודש לאשר

התומ אלון, ויגאל רבין יצחק יכולים השאר בין
 להסתמך המצרים, עם הסדר לקדם כדי בנסיגה כים
כבי ביטחונית אישיות של חוות-דעת על

 להיערך יובל צה״ל בי הטוענת כיותר, רה
 לקו מעבר גם חדשים בקווי-הגנה כיעילות
ההרים.

גולדנברג עדו־
לתפקיד מועמד

היועץ־תמשפט■
 הוא גולדנברג אמנון הד״ר עורך־הדין

 מאיר של להחלפתו כיותר הריאלי המועמד
לממש היועץ־המישפטי בתפקיד שמגר,

כ זה מתפקיד יפרוש ששמגר אחרי לה,
עליון. בשופט להתמנות מטרה

באו מרצה ,40 בן הוא חדרה, יליד גולדנברג,
 ב- הבכירים הפרקליטים ואחד תל-אביב ניברסיטת

 ושות׳. הורוביץ ש. רב-היוקרה הפרקליטים מישרד
 צוות בין היה ולאחרונה חברות, לדיני מומחה הוא

לישראל. החברה עיסקי של החוקרים
נע שטרם גולדנברג, יתמנה אומנם אם

הראשו הפעם זו תהיה להצעה, כחיוב נה
 מתמנה היועץ־המישפטי שלתפקיד נה

עוכד-מדינה. שאיננו פרטי מישפטן
 למנות הרעיון את רב בחיוב רואים מישפטנים

 בחריפות המצטיין ומחונן, צעיר מישפטן לתפקיד
אנושית. ובגמישות מישפטית

עם נפגש פרס
חמצפזיי אנשי

ה נפגש פרס שמעון שר-הכיטחון
 שוחח ואף ״מצפן״ אנשי עם שבוע
 זו, היתה לא ידיהם. את ולחץ עימם

 פרס אם ספק רישמית. פגישה במוכן,
 של הפוליטית זהותם מהי בכלל ידע

פגש. אותם האנשים
 אחד של חתונתו בעת היה הדבר
 לאשה שנשא רשות-השידור, מעובדי

 פרס ״מצפן״. של הפעילות אחת את
הח מישפחת על-ידי לחתונה הוזמן

 להזמנה נענה המישפהה, בידיד תן,
 של במחיצתם גם עצמו את ומצא
הבלה. מידידי כמה

1־ ציון.
בימת־הנשי־ על בשיבתו כי להארץ, הדליף זנבר

 ספיר, פינחס ליד הוועידה של הפתיחה בערב אות
 בן־ציון. כנגד דבר יעשה לא כי באוזן ספיר לו לחש

 חדשה מיתקפה במיסגרת בהרחבה, פורסמו הדברים
 כדי זו בטענה השתמש זנבר ספיר. נגד זנבר של

 גרמה שמפולתו הבנק, בפרשת מחדליו על להתגונן
לירות. מיליון 250 של הפסד לבנק־ישראל
 בימת־ה- תצלומי נמצאו הפירפום אחרי

 כי מסתבר ומהם הפתיחה, כערב נשיאות
 ולא כימת־הנשיאות על ישב לא בלל זנכר

הו את מחזקים הצילומים עליה. ניראה
 מבל• זנכר דברי את שהכחיש ספיר, דעת
ובל.

ד3מ3 מווה גורן ? 
חדד■□ *ווי3ד היחידה

 מהמהומה נשכר יצא גורן שלמה הראשי הרב
 חללי בפינוי שהיה כביכול, המחדל, סביב שהקים

 במינוי־חירום זבה הוא יום־הכיפורים. מילחמת
 צה״ל חללי ואיסוף לפינוי היחידה במפקד

מילחמה. כתקופת משדות־הקרב
 חיים של כהונתו בתקופת עוד לו הובטח זה פינוי

ה הצבאי הרב בהשפעת ועיכובו, כרמטכ׳׳ל בר־לב
להת הסיבות אחת היה פירון, מרדכי האלוף ראשי

גורן. של הנזעמת פרצותו

 חירש לא גולדה
גולדמן את
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פידסומה. את אפר המישפט
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 המשתרע חקלאי שטח על שייבנו ומרכז־קניות, דים
ה המועצה של המערבי בגבול דונאם אלף פני על

לחיפה. החוף כביש ליד רמת־השרון, מקומית
 עיר-המבו- כין נמצא המיועד השטח

 למשוך היא התוכנית הרצליה. לבין ניות
שאי גדולות, הכרות של מישרדים למקום

כתל-אכיב. למישרדיהן מקום מוצאות נן

לה מכוונתם בהם חזרו העבודה מיפלגת ראשי
ה הקונגרס מנשיאות גולדמן נחום הד״ר את דיח

 גולדה את זה לתפקיד במקומו ולמנות העולמי, יהודי
התב זה כתפקיד גולדמן של מעמדו מאיר.

מגר נוסף פיצויים הסבם שהשיג אחרי צר
ה הסיכויים, נוכח הנאצים. לקורבנות מניה

 עם כלשהו הסכם־שילומים להשגת אומנם, קלושים
 כמו אישיות שרק ברור היה המיזרחית, גרמניה
 לצורך זה. בנושא משא־ומתן לנהל מסוגלת גולדמן

 ושלילת פורמאלי, בתואר לשאת גולדמן חייב זה
 לפגוע עלולה היתד. היהודי הקונגרס כנשיא תפקידו
זה. בנושא והעדינים המסובכים המגעים בסיכויי

 מיוויו עד החמרמרוח
חקווו של

נו בנגב המיזרח עדות בחוגי הובעה התמרמרות
 יוסף באו״ם, ישראל שגריר את למנות הכוונה כח

חו בבאר־שבע. בן־גוריון אוניברסיטת כנשיא תקוע,
מיש לתבוע כדי מתארגנים וסביבתה בבאר־שבע גים

 חן קולנוע
לשלושה יפוצל
 כתל-א- לבניין־ערים המקומית הוועדה

 ״חן״ קולנוע כעלי כבקשת לדון החלה ביב
 הבניין פנים של מחדש לבנייה כתל-אכיב,

 אולמות־קולנוע שלושה כתובו שיהיו בך
 בעלי־ה־ מתכוונים התוכנית על־פי אחד. כמקום

ול לשניים בו הקיים הגדול האולם את לחלק בניין
 במרתף סירטי־אמנות, להקרנת אולם, עוד הוסיף

מקומות־ישיבה. 150 יהיו שבו
כס 1458 האולמות בשלושת יהיו התוכנית על־פי

 האחד. הגדול באולם כיום הקיימים 1431 לעומת אות
 ל- המחוזית הוועדה סירבה בתוכנית מוקדם בדיון

ה להרחבת התנגדותה בגלל לאשרה, בניין־ערים
 ב- העמוס דיזנגוף, כיכר באיזור הציבורית פעילות

 החנייה לבעיות פיתרון הוועדה תבעה כן לאו־הכי.
 המבטיח אישור, נכלל החדשה בבקשה הקולנוע. של

הכיכר. בחניון חנייה מקומות )1(15 הקולנוע לבאי


