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 לכהן ולעבור המישפט סיום לאחר

מישרד־התיירות. של כיועץ־המישפטי

ל ? ש *׳ מו ל ץ גראונר בין שקויימו במגעיםא  שר־התיירות, לנ
למישרד־ יעבור בראונר בי זזוחלט קול, משזז

 העוזרים של לעתידם ביחס שוררת אי־בהירות
 יוסף חיפה, ראש־עיריית הביא שאותם הרבים

כראש־העיר. נבחר כאשר לעירייה אלמוגי,

 ז שמישפטו מאחר זה. חודש במחצית כבר התיירות
 בעיקבות לצפוי, מעבר התארך ברגם של

בראונר. של מינויו גם נידחה הממושך, מישפט־הזוטא

1
ר

 שהובא, פז אלי ביניהם העוזרים,
 עומדים בארצות־הברית, משליחות

 איתו אותם שיעכיר מאלמוני לדרוש
 ביושב־ראש ייבחר באשר לסוכנות,
 שברור מאחר היהודית, הסוכנות

 חיפה של הבא ראש־העיר כי להם
 להעסיקם. להמשיך יסכים לא
 יהב, יונה אלמוגי, של מעתריו אחד רק

 ראש־עיריית דובר מתפקיד אלמוגי לקח שאותו
 על ולקפל בחיפה להישאר מתכוון ירושלים,

שם. עליו שיוטל תפקיד כל עצמו

ו *ן0ד ל ו י ל י ס י ל

ם חו ר ו מי ת ש בי ד מ ר ב
 שמיר, נחום בית־ברל, מנהל על חריפה בהתקפה
 של היועץ־ד,אקדמי יצא לסילוקו, ובתביעה

 ביטאון באיגרת, במאמר וולפנזון אברהם בית־ברל,
במיפלגת־ שרת משה על־שם החוג־הרעיוני

העבודה.
ה ר ״ ־ או ק ת ל טי לי בו

 אלעזר, (״דדו״) דויד (מיל.) רב־אלוף כי נראה
 כמפכ״ל לכהן אליו שהופנתה ההצעה את ידחה

 שהמפכ״ל אחרי מישטרת־ישראל׳
 מתפקידו. יפרוש רוזוליו שאול הנוכחי

 לחיים להיכנס הנראה ככל שואף דדו
 גם היא זו מעין שאיפה הפוליטיים.

 רב־־אדוף הנוכחי, הרמטכ״ד של חדקו מנת
 פרטיות שבשיחות גור, מרדכי(״מוטה״)

 בממשלה, כשר לכהן מישאלתו את גידה
שלו. הצבאית הקאריירה סיום אחרי
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 התערער יעקובי, גד שר־התחבורה של מעמדו
 רבץ רבץ. יצחק ראש־הממשלה בעיני לאחרונה,

 בכנסת המערך סיעת מראשי כמה בפני התבטא
 אשדוד, של ״בעניין כי וטען יעקובי, כנגד

 ■לארץ.״ חזר לא שהוא בזה התחלק יעקובי
 לא באילו יעקוכי, של לטענתו כניגוד
 כארה״ב ביקורו את להפסיק נדרש

 לו יעץ רכין בי מסתבר לארץ, ולחזור
 לארץ.״ שתחזור ״כדאי :טלפונית כשיחה

 ויעקובי שרבץ הידיעה כי הסתבר, זאת לעומת
 פי, ואלנטעה אוניית־המיבחן בפרשת התנגשו

 התנהל לא ליעקובי רבץ בין מדוייקת. היתה לא
 האונייה שבחירת כיוון זה, בנושא מגע כל
. בסמכותו. היתה לא
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 לוועדה השבוע שנערכו חשאיות, כחירות
 מיפלגת־ של תל־אכיב מחוז של המרכזת
 המועמדות נצחון על מצביעות העבודה,
קכוצות־־הדחץ. ומפלת האישית

 במקום לוועדה, נציגים שני לבחירה עמדו
 על־פי כהן. ומנחם נמיר מרדכי שנפטרו: שניים

 השכונות, נציג ראשון במקום זכה התוצאות,
 אורה נבחרה השני במקום ואילו אביעד, יוסף

 חוג נציג רז, נחום דורג השלישי במקום נמיר.
 של מועמדו גרדשטיין, מאיר באו ואחריו לשילוב,

 מזכיר ברנשטיין, וחיים אלפרט, אורי
עובדי־המדינה. אירגון

ד יודח ב ו ד
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 סגן־ניצב המישטרה, של תל־אביב מחוז דובר
 הקרובים. בימים מוחלף להיות עומד שרף׳ משה
 מידע על תלונות מיספר הצטברו שרף נגד

 אשר תלונות — לעיתונות שמסר בלתי־נכון
 מחוז מפקד שר־המישטרה. ללישכת גם הגיעו

 בפני התבטא אף עופר, דויד ניצב תל־אביב,
שרף. נגד ביותר חריפות במילים עיתונאי

 למחלקת־■ הנראה, כבל יוחזר, שרף
שטרת הרמאויות  תפקידו רמת־גן, כמי

 המחוז. כדובר שמונה קודם הקודם
 מקומו את ימלא מי נקבע לא לפי״שעה

שרף. של
 מיספר אל כהצעות פנה עופר כי נודע

זה. לתפקיד להתגייס ביקשם עיתונאים,

 הקודמת, באיגרת שמיר את תקף כבר וולפנזון
 למאמרו הקורא שמיר של מיכתב פורסם ועתה

 וכסל״. בלע כזב, ״דברי וולפנזץ: של
 בשיתוק שמיר את מאשים וולפנזון

 ״בית־כרל״, של הרעיונית הפעילות
 הוצאה־לאור של עבודות מוסר שהוא ובכך

לא־ענייניים. שיקולים לפי
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א' ^:ליפי  פלה, יעפוק ההוזה תנ
 מוצרי ופירפוט בקידום עד :1
 ההכרה ?ז&זאווקת ״ברוט״ ־

 יגיע זה מסע־פירסום כמיסגרת
 באביב::הקרוב. בנראה לארץ, פלה נ:
 הברזידי הכוכב מצטרף• בכך י
 המתאגרף הפפודט, מעולם נמיתיו י־

 בטנים, ״כ אדה ואלוף קדיי :יום
 בבר המפרסמים קונורם, ,'׳ימי
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 עומד ישעיהו, ישראל הכנסת, יושב־ראש

 את לשנות לוועדת־הכנסת להציע
 מליאת־הכנסת זימון כעניין התקנון

פגרה. כעת שלא־מן־המניין לישיבות
 זימון את לדרוש חברי־כנסת 30 יבולים כיום

 ניצלה אמנם הליכוד סיעת הפגרח. בעת חבית
 האחרונה בפגרה הכנסת את וזימנה זאת,

מדי־שבוע. כימעט
 שלא־מן־חמניין. ישיבה כל, עולה ישעיהו, לדיברי
 להציע עומד הוא לירות. אלף 30מ־ למעלה

 כדי חברי־כנסת, של חתימות 60 שיידרשו
מייוחד. למושב הבית את לכנס

ש ר יר א י ב ג חו מ לו  בווי
דו רי ב ה ־ ח צו ר א ב

 ביוזמת הראשון, חכל־ערבי־אמריקאי הקונגרס
 בארצות־הברית, הפלסטיני אירגון־ד,שיחדור נציגות
 נציג בסאן־פרנציסקו. חבא בחודש ייערך
 יעלה סיאם, מוסטפה בארצות־זזברית, אש״ף
 לאור הפלסטינית, ד,שאלד, את עיקרי כסעיף
 למצריים. ישראל בין ההסכם

 בשם חדש ירחון לאור להוציא ד,חל סיאם
 האנגלית. בשפה פלסטין״) (״קול וויס פלסטין

 אש״ף נציגי של פגישד, התקיימה ימים כמד, לפני
 עראפאת עראפאת. יאסר עם העולם ברחבי

 בעם בגד ״סאדאת באומרו: בפגישה התבטא
ובהבטחות.״ בכסף אותו קנו והאמריקאים הפלסטיני,

דו גו טי ד ? ס ש ו ד  ב
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 שד כמישפטו התובע כראונר, עדי
רחל החיילת כרצח הנאשם כרנס, עמום

פי - איתן ר
ר חד עוז ליועץ מיו

 שהיה מי איתן, (״רפי״) רפאל
 הבכירות הדמויות אחת בשעתו

 בעוזר־ מונה הממלכתי, כשירות
 ראש־הממשדה יועץ ליד מיוחד

 (מיד.) אלוף לענייני־כיטחון,
שרון. אריאל

 עוד ידועה דמות שהוא רפי,
 השירות את נטש הפלמ״ח, מתקופת

 שנים מיספר לפני הממלכתי
 תקופה תוך העסקים. לעולם ופנה

 קאריירה כנה הוא יחסית קצרה
 עתה, כאיש־עסקים. עצמאית
 פרש שרון, אריק שד פנייתו כעקבות

 עצמו על וקיבל עסקיו מניהול
המיוחד. העוזר תפקיד את

 פוליי, רוג׳ר האמריקאי הפדראלי השופט
 לנסקי מאיר נגד במישפט להמשיך אם בקרוב ידון

 שבועון מוסר — ההליכים את לבטל או
 בניסיון 1972 בשנת הואשם לנסקי וראייטי.
 מהכנסותיו דולר אלף 36 בסד רווחים להעלים

 בלאס־וגאס. פלאמינגו ממלון
 כי טען ממיאמי. רוזן דויד לנסקי, של סניגורו

 ר לעמוד עליו יקשה הגופני מצבו וכי חולה, לנסקי
 עזר כבר לנסקי של הבריאותי מצבו במישפם.

 בלאס־וגאס למישפט להתייצב לא בעבר לו
האחרונות. השנים בשלוש

ת רו מ ר מ ת ד ה ע
ת ו א ט ב ת ד בני ה ל פ

 ► למחות עומדים כחיל״האוויר טייסים מיספר
 על פלד, בני האלוף מפקד־החיל, בפני

ת ״  מסע במיסגרת שלו ההתבטאויות אח
הפגנת־המחאה להצדקת שנערך ההסברה

שלו.
 בגלל כי פלד, בשם נאמר בטלוויזיה בשידור
 צבא־חקבע אנשי לגבי הקיימת המיסים מדיניות
 הבינוניים.״ רק ונשארים הטובים כל ״עוזבים
 בדברים רואים בחיל־האוויר ותיקים טייסים

 ועלבון. פגיעה משום אלה
1,*׳ התבטא כבר בעבר בי אוזכר זד, בהקשר
פלד: בני על וייצמן עזר (מיל.) האלוף

— מטוסים של נהדר מנהיג ״הוא
טייסים.״ של לא אבל


