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 כדי שביכולתו כל עושד. פרם שימעון שר־הביטחון
 לביטול להביא דדדרוטשילד אדמונד הברון את לשכנע

 רוזנבוים. טיבור הבנקאי נגד בז׳נבה התביעה
 הועמד הרגל, את פשט שלו השוויצי שהבנק רוזנבוים,

רוטשילד הברון נגדו שהגיש התלונה בעיקבות לדין

 תקציב ומאיזה המוזיאון של הרפאות
 של הסרקופאגים לשיפוץ הכספים נלקחו

דיין.
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ה ט ברסי אוני ה מ
 שפסקי, גדעון ירושלים, אוניברסיטת רקטור

 בשנת הנמצא ודין ייגאל הפרופסור אל פנה
 על לוותר ממנו וביקש מחקר, לצרכי שבתון

האוניברסיטאית. משכורתו
 לשר־המיסחר־ נשלח ידין אל שנשלח המיכתב העתק

 מטה־ כראש תפקידו בתוקף בר־לב, חיים והתעשייה
 את שעורר האיש היה בר־לב המערך. של הבחירות

 מהאוניברסיטה משכורת קבלת שבהמשך האתי הצד
 על מרצונו ויתר לא ידין פוליטית. פעילות תוך

 שיעשה ממנו האוניברסיטה ביקשה ועתה המשכורת,
זאת.
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 בתל־אביב, התחתון העולם אנשי של ממושך עיקוב
 ביותר הסודית יחידת־הבילוש של לחשיפתה הביא

 אנשי הסמויה. היחידה — תל־אביב מחוז במישטרת
 היחידה, מאנשי במה לזהות הצליחו העולם־התחתון

 הסמויים האלחוט שידורי של הצופן את לפענח ואף
 להם. המיוחדות ברישתות־הקשר שלהם

 היחידה לבלשי נודעו החשיפה על פרטים
 תל־אביב מחוז מישטרת של המרכזית
 של חברו ברגמן, יצחק של מעצרו בעקבות

 רצח. של בחשד העצור פלוס, (״שץ״) גד
 מכשיר־ הבלשים גילו ברגמן של במכוניתו

 הגל אחר לעקוב ניתן שבאמצעותו קשר
 הסמויה. היחידה של המיוחד

 מחדש, התארגנות לפני היחידה עומדת זה גילוי עקב
שלה. הצופן ושינוי מכוניותיה החלפת

ם סו ר פי ה ־ רז כ מי
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 לישראל. החברה כספי בפרשת
 טיבור יועמד וכאשר אם כי חושש פרס

 במהלך להיחשף עלולות לדין, רוזנבוים
 העלולות בלתי־נעימות, פרשיות משפטו

 קייס השאר כין הפוליטי. בעתידו לפגוע
 על עלומים פרטים ייחשפו שבמישפט חשש

 באמצעות בחו״ל, רפ״י שניהלה חשאית קרן
רוזנכוים. של הבנק
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 את להציג שלא עשוי רפאל, יצחק לשעבר, שר־הדתות
 כאשר המפד״ל, מרכז חברי בקרב לבחירה מועמדותו

 לרשימה המיפלגה מועמדי את לבחור ייקראו אלה
לכנסת.

 אם זה צעד לנקוט עשוי הוא כי רומזים רפאל אנשי
 במרכז ייבחרו המיפלגה שמועמדי תביעתו תתקבל

 בעיקבות הנוכחיים, יחסי־הקולות על־פי שלא
 ״כולם בשיטת אלא הסיעות, של החדשה ההתארגנות

כולם.״ את בוחרים
 של מוצא לעצמו רפאל יבחר זה במיקרה

 בתיקווה מועמדותו, הסרת על ויודיע כבוד,
 סיעתו אנשי של בחירתם על יקל שבכך

במיפלגה. היחסי כוחם לפי

ד ס אנשי ב ר פ
 יצא הלוי, דודו בישראל, ה״טיים״ כתב

 את לרכז כדי מעבודתו, חלקית לחופשה
 כמועמד פרם שימעון של לבחירתו המערכה
 כקרב לראשות־הממשלה העבודה מיפלגת

העבודה. מיפלגת ועידת צירי
 ההסתדרות, של הוועדה־המרכזת איש בהט, שמואל
 תמיכתה ההסתדרותי. במישור העבודה אותה עושה

בפרס, מועצת־הפועלות, יושבת־ראש אשל, תמר של
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 למכירת מיכרזים לפרסם עומדים תל־חי קרן מנהלי
 תל־חי קרן שתקבל הכספים הקרן. שברשות נכסים

 ועדי של לידיו יעברו אלה במיכרזים רכושה ממכירת
 הנושים. ומנציגי הקרן מנציגי המורכב הנאמנים,

 חרות. נושי בין ההכנסות את יחלק ועד־הנאמנים
 בקשיים נעוצה הפומבית המכירה לצורת הסיבה

 המכירה אופי בשוק. הקיים במצב נכסים במכירת
 החשש בשל היום, עד הקרן אנשי שנקטו החשאי
 על היקשה הנושים, על־ידי המכירה כספי מעיקול
 יותר. עוד הנכסים מכירת

 כשבועות יפורסמו הראשונים המיכרזים
 שהיו ומיכנים מיגרשים ויכללו הקרובים,

היום. עד תל־חי״ ״קרן בבעלות
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 משה ניצב תל־אכיב, מחוז מישטרת מפקד
 ניצב־ את חשד מכל השבוע זיכה טיומקין,

 מחלקת־החקירות ראש לוי, ארמנד מישנה
 בעיקכות תל־אביב, מחוז מישטרת של

המישטרה. מפכ״ל עליו שהטיל חקירה
 של בסך הלאה קיבל כאילו חשד הועלה לוי נגד

 על־ידי נתגלו שבו באזור, מוסך מבעל ל״י כמאה־אלף
 המידע בעיקבות גנובות. מכוניות במה המישטרה

 בפרשה הראשונית הבדיקה הוטלה למישטרה, שהגיע
 המחלקה־ ראש בוכנר, מיכאל ניצב־מישנה על

 המישטרה. של במטה־הארצי לתפקידים־מיוחדים
 מחוז מישטרת מפקד על החקירה הוטלה שני בשלב

 בסים כל אין כי היתר, טיומקין של מסקנתו תל־אביב.
 על־ידי שהופצה עלילה פרי היו ההאשמות וכי לחשד,

 ארמנד של שמו את להכפיש במטרה העולם־התחתון,
לוי.

 זכתה ״שיפרין־נעמן״ חברת־הפירסום
 במדינה. ביותר הגדול במיכרז־הפירסום

על האווירית התעשייה של היה המיכרז

ם ס ר פו ה ת ב גו ת
ת ענו ט א״ל ל ירון ת

 תת־ השבוע שהטיח ההאשמות
ב ירדן חיים היל־־האוויר (מיל.) אלוף

 תת־ מתאימה. בתגובה יזבו עיתונות,
 של האשמות הוגשו שנגדו ירון, אלוף

 כחיל* כהונתו בעת שוחד קבלת
בית-המישפט. על־ידי זוכה האוויר,

 יזום במסע פתח הוא שעבר כשבוע
 בץ חמורות, טענות והעלה בעיתונות

ש החקירה על זה, עיתץ נגד השאר
 הזח״ ״העולם תגובת בפרשתו. נוהלה

הבא. בגיליון תפורסם אלה טענות על

ל״י. מיליוני של בסכום פירסום תקציב

ה ר ט ש מי ה ר־ ב דו
ת יחקור א
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 כשרה תכהן שהיא הסיכוי מן במעט לא מושפעת
כראש־הממשלה. ייבחר אם פרם, של בממשלתו ראשונה

ר ניר י תת ח־ ועד קו ח ת
שערוריית

ס אגי פ קו ר ס ה
 דיין, משה של הגנובים הסרקופאגים שערוריית

 שנחשפה ישראל, במוזיאון המדינה חשבון על ששופצו
 לחקירת נושא תשמש ),2056( הזה העולם על־ידי

 הכנסת. של ועדת־החינוך־והתרבות
 הגיש כבר כץ, אברהם ח״כ הוועדה, ראש

 שאילתות של שורה אגף־העתיקות למנהל
 בגילויי שפורסם המידע על המסתמכות

אגף־ מנהל נשאל השאר בין הזה״. ״העולם
 ישראל שמוזיאון נכון אם איתן, אברהם העתיקות, !

 עבור משלם דיין ואם דיין, של עתיקותיו את משפץ
וכמה. השיפוץ,
 כל אם היו איתן אל שהופנו נוספות שאלות

במחלקת עתיקותיו את לשפץ יכול אזרח

 עומד צחי, שמואל ניצב־מישנה מישטרת־ישראל, דובר
 אולם שם. בחקירות חלק ליטול כדי לברזיל לצאת

 אלא מישטרתיות תהיינה לא צחי של חקירותיו
 נהר בחקר העובד מכר, על־ידי הוזמן הוא מדעיות.

 במחקריו. להשתתף האמזונס,
 עומדת שלפיהן השמועות את הכחיש צחי

 שירותו תקופת את לחתום זו נסיעה
 חופשתו כמיסגרת תהיה הנסיעה במישטרה.

השנתית.

כיסר־יד-זנגוף
ם םו ר פי ח־ דו כ

 בתל־ בכיכר־דיזנגוף השיפוץ עבודות להשלמת עד
 עיריית עומדת חודשים, מיספר שיימשכו אביב,

 הכיכר ענק. ללוח־פירסום הכיכר את להפוך תל־אביב
 כלוחות־ שישמשו לוחות־עץ, עשוייה בגדר הוקפה

 המיפלגות של מודעות יודבקו שעליה פירסום
לבחירות.

 צופים העירייה של במחלקת־הפירסום
 משטח לחודש ל״י רבבות של הכנסה

ככיכר. שנוצר החדש הפירסום

ס


