
 : תהיה שכותרתו ספר־לבן מכין אגמי
 מתכוון הוא אותו מולק׳׳, של ״השחיתויות

 מפלגת ועסקני חיפה עסקני כין להפיץ
 כשירותי עתה נעזר מולק ואילו העכורה.

 להכין כדי כחיפה, חכרת־חקירות־פרטית
אגמי. של מעכרו פרשיות על חומר־נגדי
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 שהגיעו ידיעות עתה חוקרים אירופה מעיתוני כמה

 ישראל שם את שוב להכתים כדי בהן שיש מביירות,
 טוענים, בלבנון הפלסטינים העולמית. בדעת־הקהל

 — השנה באוקטובר 8וב־ 7ב* — פעמיים לפחות כי
 ספינות בלב״ים ישראל של חיל־הים ספינות עצרו

 את והובילו וקפריסין, צידון בין ששטו ערביות
לחיפה. הספינות
 ומיסדרי־ כספינות חיפושים שערכו אחרי
 נעצר מהם (שבאחד אנשיהן כין זיהוי

 התירו לא הס דאסן), גרארד ההולנדי
 אותן, מסרו אלא ליעדן, להפליג לספינות

 כנמל הפלאנגות לכוחות שכהן, האנשים על
כלכנון. ג׳ונייה
 אנשי עצרו הפלסטינים טענות על־פי

 הפלסטיניים הנוסעים כל את הפלאנגות
 ישראל, על־ידי שהוחזרו כספינות שהיו
טכח. כהם וערכו
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 מנכ״ל בחקירת העוסקים מישטרת־ישראל, חוקרי אם

 מרדכי לשעבר, בונה סולל של לעבודות־חוץ החברה
 בעיסקות מעורבותו בבדיקת יסתפקו לא אליסון,

 מהעבר פרשות על גם ויחקרוהו בלבד, קופת־חולים
 צמרת אישי מספר להביו חקירתו עלולה הרחוק,

 לשעבר. ברפ״י דווקא הקשורים
 מצוי אליסון כידי כי יודעים רפ״י אנשי
 כה כתקופה כספים, להעכרת הנוגע מידע

 לקופה כונה״, ״סולל כמנכ״ל דן הלל שימש
 טוענים יודעי־דכר רפ״י. של החשאית כ׳
קיימת. עדיין זו קופה כי
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 בתל־אביב מס־הכנסה של מחלקת־החקירות חוקרי
 גילה הנדלר, זבולון המחלקה, מנהל כאשר נדהמו
 סוכן־ביטוח נגד פתחו שבה לחקירה התנגדות סימני
 הסוכן, של אישי ידיד הוא הנדלר כי התברר גדול.

הקרובים. ומבאי״ביתו
 נציכ לפני מנהלם על התלוננו העובדים

שילוני. אליעזר מם־ההכנסה,

ף יצחון1 ש״ א הדיןל רכי־ ם עו ליי לי פ ה

 לפני העצורים את לייצג יפסיקו לקוחותיהם,
בית־המישפט.
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 אנסודוס קפה ליד הזעירה והספרים העיתונים חנות
 במחיר- אלה בימים נמכרה רמז, ברחוב בתל־אביב,

 12 הוא החנות שטח לירות. אלף 550 של שיא
בלבד. מרובע מטר

 בית־ איזור של כלעדי ספק היא החנות
 תלמידי של צורכי־הלימוד ספק וכן הקפה,

 למחיר, הסיכה זאת ״הרצליה״. גימנסיה
כגובהו. המדהים

ץ תזהי' ״היום מפי
ת ,,,.מעריב א

 לכמה מספקים הזה, היום דיין, משה של עיתונו מפיצי
 גיליונות עם יחד ומוכרי־עיתונים, בעלי־קיוסקים

 יום. באותו שהופיעו מעריב של גיליונות גם עיתונם,
 העיתונים, מוכרי את לפצות כדי נעשה הדבר

 את שמכרו משום להם הופסקה מעריב שאספקת
הזה. היוס
 ולמכור כלחצים לעמוד להם לאפשר כדי
 העיתון מפיצי קונים דיין, של עיתונו את
 ל״י 1.10; לצרכן במחירו ״מעריכי׳ את

 כמחיר למוכרים אותו מספקים הגיליון),
לגיליון). אגורות 80<כ- ההפצה

מה הסינר
החרולןנה

 שבית* אחרי למעשה, נסגר בתל־אביב הסינרמה בניין
 אף שעבר בשבוע להתקיים. חדל בו שפעל הקולנוע

 אחרי בו, שהיו המושבים כל הבניין מתוך הוצאו
 בשני לקובעם על־מנת אותם רכש גולן מנחם שהמפיק

וחיפה. בתל־אביב לו, השייכים בתי־קולנוע
 וניצחון לסוריה מוחצת תבוסה היא ריאד ועידת
 של הצלחתם בעיקבות שבא אש״ף, של פוליטי

 על הסורית המיתקפה מול מעמד להחזיק הפלסטינים
 לעיר. מסביב עמדות ממיספר נסיגתם למרות צידון,

 חוגים שרקמו החלומות נתבדו כי ברור כבר עתה
 מנהיגותו החלפת על או אש״ף, חיסול על שונים

סוריות. בובות של בקבוצה
 יותר, מחוזק המאכק מן יצא אש״וז להיפד,

 כחודשים שסכל הככדות האכידות אף על
 מכל עתה חופשי כשהוא האחרונים,

 כלשהי. ערכית מדינה של אפוטרופסות
 כי ספק עוד אין :ישראל לגכי התוצאה

 שינסו הסדר לכל צד יהיה אש״ח
 אחרי כאיזור, להשליט האמריקאים

כארצות־הכרית. לנשיאות הבחירות

א חסרון מחסרון׳  ד
ר יואשמו ש ק ח־ ר שי ק ב

 כיתבי־ הכנת את השלימה כבר הצבאית הפרקליטות
 חברון, מתושבי ערבים תלמידים 50כ־ נגד האישום

 יום־ ערב המכפלה שבמערת בבית־הכנסת שהתפרעו
 כלי־פולחן. וחיללו סיפרי־תורה שם קרעו הכיפורים,

 לבית־הדץ הקרובים בימים יוגשו כיתבי־האישום
 המרכז. פיקוד של הצבאי

 מידת על־פי לקכוצות, חולקו הנאשמים
 כיתכי־ ניסוח לפי כמעשי־ההרס. מעורבותם

 המימשל שילטונות כי מסתבר, האישום
 למסקנה הגיעו כפרשה שחקרו הצבאי

 ספונטאנית, היתה הצעירים שהתפרעות
כלשהי. מהסתה כתוצאה נגרמה ולא

 את המאשים סעיף בכיתבי־האישום נכלל לא לפיכך
שנעברו. העבירות את לעבור בקשירודקשר הפורעים
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 מולק, אליעזר מועצת־פועלי־חיפה, מזכיר בין המאבק
 אורי מיפלגת־העבודה, של מזכיר־מחוז־חיפה לבין

הקרובים. בשבועות יחריף אגמי,

ת מאיימים בו ש ל
 עצורים המייצגים הפליליים עורכי־הדין

 מאיימים בתל־אכיב, ככית־מישפט־השלום
אולם־המעצרים. את להשכית

 בתל־אביב, עורכי־הדין ללישכת פנו הפרקליטים
 הפרקליטים של לרוגזם הסיבה התערבותה. את וביקשו

 שמטרתן, חדשות תקנות הוציאה שהמישטרה היא
 עם להיפגש מעורכי־הדין למנוע הפרקליטים, לטענת

בחדרי־המעצר. העצורים
 אם כי מאיימים, בתל־אביב הפליליים עורכי־הדין

עם חופשי באופן להיפגש להם תאפשר לא המישטרה
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שטרר. קר־המי חו
 תל־אביב מחוז מישטרת חוקרי

 היתה לא שעדיין כחקירה פתחו
כעיר. כדוגמתה
 שד מיפדג־המוסר אנשי לאוזני
 שמועות הגיעו המרכזית היחידה
 מחוקרי־המיש■ אחד של שככיתו

זנות. עיסקי מתנהלים טרה
 בית-בושת של קיומו על המידע

 שלא כדי כמוס, כסוד נשמר זה
 המישטרה. של הטוב כשמה לפגוע

 העכיר הזוטרים החוקרים אחד אך
 ככית־הכושת לקוח של עדותו את

ל ירוק אור ניתן ואז למפקדיו,
חקירה.

 שכית־יהבושת התברר עתה עד
 המישטדה איש שד ככיתו פעל

ה כתפקיד. היה שהוא כשעות
 כית-הכושת שאת חושדים חוקרים
 היא איש־החוק. של אשתו ניהלה
 העובדת וגם המנהלת גם היתה

כעסק.

 ה״סינרמה״ בניין להפיכת התוכניות
 או תל-אכיב, שד מככי-אש לתחנת

 כשד זה, כשלב נגנזו דהיפרמארקט,
 יעדו כשינוי הכרוכות העצומות ההוצאות

הבניין. של
 המלונות בעל פאלוך, איש־חעסקים הבניין, של בעליו

 לבניין מתאים שימוש מצא טרם וגואנד־ביץ׳, פאל
לעין. הנראה בעתיד
 משקיעים לעניין תנסה שקכוצת־יזמים ייתכן

 אולם־שעשועים כמקום להקים כתוכנית
 קרח עד החלקה זירת תעמוד שבמרכזו ענק,

הרחב. לקהל פתוחה שתהיה

״ן א ד ■היה ל
מכבי״ פטרון..

 מאמצים עושה תל־אביב, מכבי של הכדורסל מחלקת
 כפטרון ששימש דיין, משה לח״כ מחליף למצוא

 בשנים הביתיים הבינלאומיים במישחקיד, הקבוצה
האחרונות.
 בעיתונו, בעבודתו עסוק דיין כי מסתבר

 מחפשים התד־אביכית האגודה וקברניטי
 יותר פופולארית אישיות כפטרון, עתה,

 על ״בוז׳׳ בקריאות גם תזכה שלא מדיין,
המיגרש•

 ישראל, אלופת של הראשון הבינלאומי במישחקה
 קאטן־ונציה, האיטלקית הקבוצה נגד שעבר, בשבוע

 ידי את לחץ ולא במישחק דיין נכח לא כבר
בעבר. כמינהגו השחקנים,

ה מועדון ל לי
ב לו קו סו ת־ בי ב

 מתוכנן השבוע סוף לימי מועדון־לידה
 ״אגודת-העיתונאים״ בכית להיחנף

סוקולוב. כית בתל־אכיב,
 מתכוון זילברברג, אבנר במקום, המיזנון מנהל

 רק שייועד אכסקלוסיבי מועדון במקום להקים
ולאורחיהם. לעיתונאים




