
ס: ר ד פ שי שו■ עו  אנ
ס צו<רת ״ ו שו ח

 אבא שיל חשבון־הדולרים פרשת פירסום בעיקבות
 מקורביו, בחוג פרם, שימעון שר־הביטחון גילה אבן,

 המהווה האחרונה הפרשה אינה אבן פרשת כי
 ופוגעת העבודה מיפלגת מבחינת פוליטי מיטרד

בתדמיתה.
 עתה נערכת האוצר כהוגי כי גידה, פרס

 שהוגדרו נוספים, אישים שני נגד חקירה
 בהחזקת החשודים צמרת״, כ״אישי כפיו

כחו״ל. בלתי־חוקיים חשכונות־דולרים
 מדובר, במי למקורביו לגלות מוכן היה לא פרם

 חשבון אין פנים, כל על ״לי, :בסיפוק ציין אולם
בחו״ל.״ סודי

 הוא הבא, כראש־הממשלה פרם שימעון יכהן אם
 כלפי כמחווה להתפרש העשוי צעד לנקוט עומד

 כלפיו מפ״ם אנשי עמדת את לרכך כדי מפ״ם,
המערך. מן פרישה הירהורי מהם ולמנוע

 הנוכחי, המדיני יועצו את למנות גם מתכוון פרס
 במקומו ראש־הממשלה מישרד כמנכ׳׳ל בן־נתן, ארתור

ערן. עמום של
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 הנראה, ככל יכהן, לא רבינוביץ' יהושע שד־האוצר
 המערך. על־ידי תורכב זו אם אף הבאה, בממשלה

 להמשיך יוכל לא כי שהבין — רבינוביץ׳ הביע תחילה
 כשר־ הבאה בממשלה לכהן רצון — בתפקידו לכהן

 רבין, יצחק של התפטרותו אחרי אולם השיכון.
 אצלו מתגבשת חמור, נפשי באורח ברבינוביץ׳ שפגעה
 שבראשה בממשלה כשר לכהן יוכל שלא ההכרה
 שואף הוא כי גילה רבינוביץ׳ פרס. שימעון יעמוד

 בנק־ישראד. של מועצת־המנהלים יו״ר לתפקיד עתה
 מתאים מועמד אחר פרס מחפש כינתיים
 הכאה. כממשדה וצר א שריה לכהונת

 ״כנק מנב״ל של מועמדותו כי נראה
 ריאלית, אינה דווינסון, יעקב הפועלים״,

 כלכלנים זה לתפקיד לייעד נוטה פרס וכי
כמישרד-הכיטחון. איתו יחד שעבדו
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 של האפשרות לקראת בדיונים הוחל כבר במפד״ל
 תורכב היא אם בין הבחירות, אחרי קואליציה הרכבת

 במפד״ל הסיעות הליכוד. עם ובין המערך עם
 כלשהי. קואליציה להרכבת תנאיהן את מגבשות
 תתבע שתתקבל ההצעות אחת כי נראה

 המפד״ל, לראש הכנסת יו״ר כהונת את
 לקולות התמורה מן כחלק כורג, יוסף

 המפד״ד צעירי מקווים זו בדיד המפד״ד.
 בממשלה שר של תיק מבורג לשלול
 מכובדת. כדרך הכאה
 הקואליציוניים, לשותפיה המפד״ל של נוספת תביעה
 הדרישה להיות עשוייה בממשלה, התיקים מלבד

 הכנסת של ועדת־הכספים יו״ר תפקיד את למסור
מלמד. אברהם לח״כ
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 חברי לבין לקט יחיאל ח״כ בין ניתוק חל באחרונה

 העבודה. במיפלגת ״לשילוב״ החוג
 החוג מאנשי הבודדים אחד שהיה לקט,

 לראשות רכין יצחק של במועמדותו שתמכו
 אנשים סביבו לרכז עתה מנסה הממשלה,

 העבודה כמיפלגת הצעירה מהמישמרת
 כעלי שהם ״לשילוב״, החוג מאנשי וכן

יוניות. השקפות
 שהיה ״לשילוב״, החוג מראשי חריש, למיכה

 גמול עתה צפוי פרס, שימעון של העיקריים מתומכיו
 יושב־ראש לתפקיד מייועד חריש לפועלו. הולם
בכנסת. העבודה סיעת
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 מעשה־מירמו על פרטית פלילית קובלנה

בעיריית ומיסמכים בנייה תוכניות וזיוף
^ תני ---------------------------------------- ־  המקומית המישטרה למפקד הוגשה נתניה,

־־............ממלא־מ ------------------ ראש■ מקוםרובין, כן־ציון נגד
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אוניות־יקידוח שתי

וכן  לפני הגיעו ושירותים, אספקה אוניית
 קידוחי לאתר ויצאו לאילת כשבוע

ירדו האוניות שכא-טור. הימיים הנפט
וישמדשם

באיזור חדשים קידוחים לביצוע שו
־ ,לה

יותר. גדולה כמהירוח שאיכתו את
לאפשר על׳־מנת הנפט, נתגלה שבו
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 שד לעומק הקידוחים הגיעו זה כשלב
 שלושה וכעוד ״מ), ק 4<כ- רגל אלף 12

 דגל 1000 של לעומק יגיעו שכועות
השאי עבודת תתחיל שממנו נוספים,

 הממשלה, להודעת בניגוד זאת, בה.
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כלו שבועות, חמישה כעוד רק בררו
הבהירות. אחרי מר,

גדולה. חכרת־כנייה ומנהל העיר, מהנדס
 של למפקח־הכללי גם שהועבר כתב־התלונה,

 תישעה כולל וליועץ־המישפטי־לממשלה, המישטרה
 של פנימיים מיסמכים בצירוף עובדות, של עמודים

 עירוני. בסיכסוך בוררות במהלך שנתגלו העירייה
 המפד״ל ברשימת עשירי במקום מועמד גם הוא רובין

התשיעית. לכנסת
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 שופט־השלום של בלישכתו שנערכה בשיחת־הבהרה
 ראש־העירייה, התנצל שטרוזמן, אורי ברמלה,

 אדמונד עורך־הדין לפני אבו־חצירה, אהרון ח״כ
 טען שבהם בטלוויזיה, דבריו על הליכוד, מן לוי

 ראש־העיר, תפקיד את עליו לקבל חושש לוי כאילו
 הישן. הקואליציוני ההסכם לפי

 את לקבל לוי אדמונד של לסירובו הרקע
 פירוק את אחריו שגרר סירוב התפקיד,

 אי־ למעשה היה מפד״ל־ליבוד, הקואליציה
 בסיום לוותר, אבו־חצירה של הסכמתו
 שהועמדה מכונית־השדד על שלו, הקדנציה
רמלה. עיריית עד-ידי לרשותו
 הוקפאה לוי אדמונד עורך־הדין שהגיש הקובלנה
ההתנצלות. בעיקבות בינתיים,
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 בראשותו במישטרת־ישראל שהוקם מייוחד צוות
 על תלונות לחקור כדי ויינשטיין, ראובן רב־פקד של

 תל־אביב, באוניברסיטת לאמנויות בפקולטה המתרחש
מגבוה. הוראה על־פי החקירה את להפסיק נאלץ

למערכת

ש רו ם ד ל ת א ב ר ע מ
 בצילום- ניסיון כעלי מועמדים
מת מתאים, ציוד ובעלי עיתונות
 מינהלת ראש עם להתקשר בקשים

 סיטון, אברהם הזה״, ״העולם
המערכת. במישרדי

 הצפויים והגילויים החקירה ממדי בשל כי נראה
 רב־ניצב המפכ״ל, של לידיו החקירה תיק הובא בה

 בנושא. דרכי־פעולה לתאם כדי תבורי, חיים
 את מעכבים כמישטרה הבכירים הדרגים
 ויינשטיין, של ציוותו כידי החקירה המשך
 להתפרש עלולה החקירה בי בטענה
האקדמאי. כחופש כפגיעה
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 שנחשד מגרוזיה, עולה־חדש להוציא־להורג ניסיון
 למישטרה, חבריו על בהלשנה עדתו בני על־ידי

 זיקני על־ידי באחרונה סוכל למעצרם, שגרם דבר
 סבלים כמה של מעצרם בעיקבות אירע הדבר העדה.
 בן־גוריון, בנמל־התעופה המועסקים גרוזיני, ממוצא

 בנמל־התעופה. בגניבות כחשודים
 הופעל העדה זיקני של בהתערבותם רק

 לגלות הסכימו ואלה החוטפים, עם תיווך
 מרוחק לאיזור נלקח הוא :לאיש אירע מה

 בחוץ. ראשו כשרק באדמה חי נקבר ונידח,
שחולץ. עד שעות, 48 הושאר זו כצורה
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 על תל־אביב מחוז במישטרת מופעלים כבדים לחצים
 התפטרותו את שיגיש כדי פירסט, בני פקד

 את שהעלה קצין־המישטרה הוא פירסט מהמישטרה.
 מפקד שהיה מי לוי, ארמנד שניצב־מישנה החשד

 ראש תפקיד אח ממלא וכיום המרכזית היחידה
 קיבל תל־אביב, מחוז מישטרת של מחלקת־החקירות

 נחשד פירסט בעולם־התחתון. הקשורים מחוגים שוחד
 הזה, להמולם הפרשה את שהדליף זה הוא כי בזמנו
 נענש. ולא במכונת־אמת כך על נחקר
 המישטרה, מן לפרוש עליו כי לו הוסבר עתה

 פרטים הסתיר רבות שנים שלפני מכיוון׳
שלו. הגופני לכושר הנוגעים

קון ת תי עו ט
 שפורסמה רביו״ לאה של הגדולה ״הנפילה על בכתבה
 כאילו נכתב )2068 הזה (העולם שעבר בגיליון

 לא־מכבר, רבין, לאה ,ראש־ר,ממשלה רעיית התפארה
 דולר. אלף של בסכום בחו״ל שרכשה בשימלה

יסוד. כל אין זו שלידיעה העלה, נוסף בירור
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ם מי הי ־ ת ש ש ד
סבו כרית־המועצות לענייני מומחים

 לעשות עשויים הרוסים כי רים,
 ישראל,!! בלפי טוב רצון של מחווה
 הדיפלו־! היחסים חידוש של ככיוון

 שנים עשר שימלאו אחרי מטיים,
 שבמהלכה! ששת־הימים, למילחמת

ה עם יחסיה את כרית־המועצות נית̂ל
 הרוסים מייחסים המומחים,ילדעת

 פורמאליים,! לתאריכים חשיבות
 עשר של פרק-זמן כי לטעון עשויים

יש עכור מספיק עונש מהווה שנים
 כינון לתחילת מתאים ותאריך ראל

טו בך פנים, בל על מחדש. היחסים
 סובייטים מהלכים צפויים ענים,
הקרוכים.ן כשבועות ככר זה בכיוון


