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ה: שמועה פ רו אי  ב
ם אי ק אפרי לו ה פי  ה

ת רבין! א
 שקנתה שמועה, מתהלכת אירופה בכירות

 שסוכנות־ : רציניים כחוגים גם מהלכים לה
 היא הסי־איי־אי, האמריקאית, הביון

 של חשבונות־הכנק לגילוי שהביאה
 שימעון את להעלות במטרה רכין, מישפהת

לשילטון. פרס
 ומיכולתו מרצונו האמריקאים נואשו זו׳ שמועה לפי
 ביגלל הן שלום׳ לקראת להתקדם רבין יצחק של

 בעניין לזוז אי־נכונותו ביגלל והן הנהגתו חולשת
 את שיכנע זאת, לעומת פרס, שימעון הפלסטיני.

 העניינים את להזיז וביכולתו בנכונותו האמריקאים
לשילטון. הועלה ועל־כן להם, הרצוי בכיוון

ס ת מועמד ארנ ש ר ל

תכנן ד13תל"  *11*10 מ
ר דו שי ה ת״ שו בר

 הממשל״ ״העברת ציוותי על־ידי שהוכן סודי מיסמך
 מרחיקי- לשינויים והמלצות תוכניות כולל הליכוד, של

 אנשי מציעים אחד מצד רשות־השידור. במיבנה לכת
הגברת של בכיוון חוק־רשות־השידור שינוי הליכוד

 הזה״ ״העולם מערכת חברי
 מרמרי, חנוך של באבלו משתתפים

עליו במות

ז״ל אמו
למשפחה תנחומיהם את ומצרפים

ה1ה העול□
 — הממלכתיים אמצעי־השידור על הממשלתי הפיקוח
 אנשי מרבית החלפת תוך — והטלוויזיה הרדיו

 רשות־השידור. של הוועד־המנהל
 על־פי שיהפכו והטלוויזיה, הרדיו כצד אולם

 הקמת להתיר מוצע לממשלתיים, התוכנית
 ולטלוויזיה לרדיו פרטיות, תחנות־שידור

יחד. גם
 בכוונתו כי נראה לשילטון, הליכוד יעלה לא אם גם

 רשות של בוועד־המנהל חרות נציג את להחליף
 בליכוד שונים גורמים תבין. אליהו הד״ר השידור,
 עמדות בהצגת הצורך די תקיף אינו הוא כי סבורים

האופוזיציה.

ם ערבי  הורחקו ה
ת שו א ר צ#ר׳ ב

בג■! את
 להגביל יצטרך בגין, מנחם הליכוד, מנהיג כי החשש
 התקף־הלב בעיקבות הציבורית פעילותו את בעתיד
 לעריכת גרם כבר לגמרי, לפרוש לא אם עליו, שעבר

 מציאת לגבי החרות, תנועת בתוך פנימיים בירורים
 בגין של תפקידו את למלא שיוכל מוסכם מועמד

התנועה. בראשות
 אלוף הוא חרות ברשימת שניים שמיספר למרות
 על המקובל מנהיג בו רואים אין וייצמן, עזר (מיל.)
הכל.

 יו״ר ארנס, משה הפרופסור כי מסתבר
 זוכה התנועה, של תל־אכיב מרחב סניף

 להחליף. העשוי והוא כיותר רחבה כתמיכה
פרישה. שד כמיקרה בגין את

 בחרות, המרכזיות הדמויות מרבית על מקובל ארנס
הליכוד. את המרכיבות האחרות החטיבות ראשי על וכן

ס תומכי ר - פ
ם שרי סגני־

 מחלקים החלו כבר פרס שימעון של מקורביו בחוג
 לתפקידים אנשים מייעדים וכבר השילטון, עוגת את

 הם כך המערך, על־ידי — שתוקם החדשה בממשלה
 ביותר הפעילים מן שניים הבחירות. אחרי — מקווים
 לראשות העבודה מיפלגת כמועמד פרס לבחירת במטה

 צפויים שריד, ויוסי חריש מיכה הח״כים הממשלה,
כסגני־שרים. להתמנות
 סגן־שר תפקיד על חזקה יש חריש למיכה

 רוצה שפרם חדש תיק אנרגיה, לענייני
 רוצה שריד יוסי ואילו בממשלתו, להקים

 שירכז לענייני־רווחה, סגן־השר כתפקיד
כעיירות־־הפיתוח. הטיפול את בידיו

ם ידלין א״  מ
3 דהישאו־ א3 ד

 עורך־הדץ סניגורו, באמצעות העביר ידלין אשר
 אין כי לפרקליטוודהמדינה, הודעה תוסיה־כהן, שלמה

 בבית־המישפט עליו שהושת הקנס את לשלם בכוונתו
 העליון בבית־המישפט עירעורו יתקבל לא אם המחוזי,

גזר־הדין. על
 בית־ הטיד המאסר שנות חמש מלכד

 קנס גם ידלין אשר על המישפט־המחוזי
 אחת שנת־מאסר או ל״י רכע־מיליון של

 מעדיף שהוא הבהיר ידלין תמורתם.
הקנס. את לשלם מאשר בכלא לשכת

 הכנסת. אל בדרך ר״צ, לרשימת קרה מוזר משהו
 אירגן ררה, מוסטפה ר״צ, של הערביים החברים אחד

 הערביים, הכפרים מן אישיים אוהדים של גדול מיספר
 זכה הוא הפנימיות. לבחירות במקובץ אותם הביא
 שולמית את להדיח גם היה ויכול השני, במקום בנקל
 הראשון. מהמקום אלוני
 הקולות את פסלה פשוט אלוני אולם

 האישי, לנאמנה הבטיחה וכף הערכיים,
 שטען ררה, השני. המקום את מואב, בועז

 לזכויות התנועה מן פרש נפגעו, זכויותיו כי
האזרח.
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 כתב בשעתו שחיה מי סדייטר, ריצ׳ארד
 ״טייס״ האמריקאי החדשות שבועון

 את שיתאר ספר ככתיבת החל כישראל,
רכין. יצחק של נפילתו פרשת
הפרטים כל באיסוף עוסק וכבר בארץ, נמצא סלייטר

בפרשה. הקשורים

דוגמן־יצמרח
 קבוצת שד המצטיין כדורסלנה

 חתם כרקוכיץ׳, מיקי תל־אכיב, מבכי
 הישראלי הסניף עם בילעדי חוזה עד
 ״לון־פאכרז׳ה״, חכרת־התמרוקים שד

 במודעות־הפיר- דוגמן־צילום וישמש
 החכרה. שד הגכדייס למוצריה סומת

 ספורטאים לגייס נוהגת ״לון־פאברז׳ה״
 לפרסם כדי העולם רחכי ככד נודעים

בשע גייסה, השאר כין מוצריה. את
 הברזילאי כוככ-הכדורגל את גם תו,

כשירותה. כילעדי כדוגמן פלה,
 שאותו כסכום לנקוב פרכה החכרה

 שירותי תמורת כרקוכיץ׳ מיקי יקכל
 זהו בי מעריכים אולם שלו, הדוגמנות

ספרות. חמש בן סכום

ה דייש ס ס מנ ״ ג  ל
0־3עד □ולזנו

 של הופעתו כי חוששים, לשינוי הדמוקרטית בתנועה
 בתמיכת לפגוע עלולה הרשימה בצמרת זורע מאיר

 בראש עמד זורע מאיר בתנועה. הערבי הרחוב
 הערבי ברחוב מזוהה והוא מינהל־מקרקעי־ישראל,

 שנה. לפני יום־האדמה מאורעות עם
 אחדי ישראל, ערביי בקרב גם קולות לרכוש במאמץ

 עתה מנסים הדרוזים, מכפרי בכמה ד״ש שהתבססה
 ערבים עסקני־בחירות לשורותיהם להעביר פעיליה

אחרות. ממיפלגות
 לפני נפגש כד״ש הפעילים מראשי אחד

 רכי־ההשפעה האישים אחד עם שכוע
 למען בבחירות לפעול לו והציע כמשולש,

 אדם שאותו העובדה חרף זאת, — ד״ש
 מיפלגת של כרשימה לכנסת מועמד הוא

אחרת.

ה ב ־ידי עת תבי
ד3 ״הארץ׳ ג

 עורך־ באמצעות הגיש, שפירא מוניה המכוניות סוחר
 על הוצאת־דיבה על תביעת־נזיקין כספי, רם הדין

 כי טוען, שפירא הארץ. עיתון נגד ל״י, אלף 50 סך
 שפירא״ מוניה של הספורט ״עיסקי בשם במאמר

 דיבה עליו הוצאה בהארץ, לא־מכבר שהתפרסם
מקרוב, שפירא מוניה את ״המכירים כי נכתב כאשר

ת צפוי תו ל פי דו ג
ת אחרי רו חי ב ה
 פשר את מסבירים כלכליים בהוגים

 בבורסה, שוק-המניות על ההתנפלות
 הנת״ד במחירי המהירה העלייה ואת

שהסת כידיעות השחורים, והדולרים
פי לבצע כוונה על האוצר מהוגי ננו

הבחירות. אחרי קצר זמן גדול, חות
 מנוס יהיה לא אלה ידיעות על*פי
 הפיחו* על נוסף כזה, פיחות מעריכת

 להתגבר כדי רק ולו הזוחלים, תים
 הסי• העלאות־השכר שגרמו הנזק על

 המואצות והדפסות-הבספים מוניות
האוצר. של

 הלירה, שער עשוי ההערכה על־פי
 על לעמוד הפיחות, ביצוע אחרי

לדולר. ״י ל 13—15

 בעיסקי אישי־מפתח עם וקשריו הסוער עברו מתקופת
 קשיחותו על מתפלאים אינם בישראל, המאורגן הפשע

 מקטע משתמע ,כתב־ד,תביעה לדיברי עסקיו.״ בניהול
 בעיסקי אנשי־מפתח עם שפירא מוניה קשור כאילו זה

בישראל. המאורגן הפשע
 להגיש כספי רם עורן־-הדין עומד כמקביל

 על דומה, תביעת־נזיקין שפירא כ־טם
 כבית-מישפט גם לשון־הרע, הוצאת

 1ט0ל־ יגיע שם התביעה סכום כניו־יורק.
דולר. אלף

 בניו־יורק, גם מופץ שהארץ מכיוון כי יטען, שפירא
 קשר ללא שם גם העיתון את לדין לתבוע יכול הוא

 זה מסוג בתביעות השפיטה הליכי בישראל. לתביעה
יותר. מהירים הם בניו־יורק

מ3ו*צ  - ־11313 ה1ש,־
ה דו־ או אר ר־וז3ל

 של במטה־הארצי המחלקה־לתפקידים־מייוחדים ראש
 לצאת עומד בוכנר, מיכאל ניצב־מישנה המישטרה,
 בתפקיד שנים שלוש לכהן כדי המישטרה בשליחות

 בוכנר, בניו־יורק. מישטרת־ישראל של המייוחד הנציג
 השנים בשלוש עסק מעולה, איש־מודיעין שהוא

 המישטרה, של מחלקת־המודיעין בשיקום האחרונות
תל־אביב. במחוז במייוחד

 החליטה כני-יורק הישראלים ריבוי עקב
 להקים הנראה, ככל ישראל, מישטרת

שם. פעילותם אחר שיעקוב מודיעיני אירגון
 לדרגת העלאה על בוכנר ויתר זה במינוי לזכות כדי

 שליחי של לתקן שמעל דרגה זוהי שכן תת־ניצב,
לחו״ל. המישטרה


