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 אשכנזי מוטי של מיסודו תבועות־המחאה אנשי

 לממשלה. דיין משה של חזרתו נגד לפעול החליטו
 חקירה בפעולת עתה עוסקים הם מישפטית. בדרך

 ועדויות מישפטיות ראיות לאסוף שמטרתה יסודית,
 דיין משה שביצע פליליות עבירות על בתצהירים

 וסחר־ העתיקות גניבת בתחום האחרונות בשנים
בלתי־חוקי. עתיקות
 ממשי, חומר-ראיות בידם יימצא כאשר

 לעמוד יהיה עשוי מישפטנים שלדעת
 פליליות קובלנות יוגשו מישפטי, במיבהן

 חסינותו הסרת את יתבעו והם דיין, נגד
אדה. עבירות בגין למישפט העמדתו לשם

 מאר״ק פגע עור
השג■ תיק־ץזביטחון

 שר־הביטחון מאחרי־הקלעים שניהל קדחתנית פעילות
 ראש־הממשלה, את שהביאה היא וייצמן עזר

 שרון אריק את למנות כוונתו על לוותר בגין, מנחם
 על ממונה שיהיה ראש־הממשלה, במישרד כשר

 בטרור. והמילחמה ביטחון־הפנים המודיעין, נושאי
 שר־ תפקיד את לאריק שיעד הוא עצמו עזר

 מלאכת היה השאר, בין לכך, שנרם מה החקלאות.
 על־ידי עצמו וייצמן על שהופעלה שיכנוע
שונים. גורמים

 מינויים שני כי אותו שיכנעו אדה גורמים
 של מינויו ביניהם ״ל. מנה חשובים

 של הצבאי כמזכירו מסויים תת-אלוף
 תומכים של מינויים הם דאש־הממשלה,

שרץ. אריק של מובהקים

 מוצע נאמן יובל
ר רי שג שיגגטון כ בח

 שר־ עם בגין מנחם לראש־הממשלה שהיו בשיחות
 הרעיון את להעלות בגין ניסה דיין, משה שלו, החוץ

 מוותיקי לנדאו, חיים הח״ב־לשעבר את למנות
 במקומו בוושינגטון, ישראל כשגריר תנועת־החרות,

 כהונתו תקופת את לסיים העשוי דיניץ שימחה של
הקרוב. בעתיד שם

 באצ״ל, חברו־לנשק את בכך לפצות ביקש .בגין
 לכנסת המועמדים מרשימת מיוזמתו שפרש

 אי־ במו־ידיו עצמו על גזר ובכך הרכבתה ערב
החדש. הליכוד בשילטון מעורבות

 מועמד יש דיין למשה כי נראה אולם
 בוושינגטון. החדש השגריר לתפקיד משלו

 נאמן, יובל הפרופסור הנראה ככל זהו,
 תל-אכיב, אוניברסיטת נשיא לשעבר

 הליכוד עם הזדהה הבחירות ערב אשר
 לצוות־המומחים להצטרף שהסכים בכך
עצמו. לליכוד להצטרף מבדי שדו
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 כעולם הראשונה המדינה היא ״ישראל

 תת־מקלע צבאי לשימוש שהכניסה
 רון האמריקאי העיתונאי מוסד לייזר,״
 באחרונה שפורסם במאמר לייטנר

 האמריקאית. בעיתונות
 המצוייד תת־המיקלע בייצור הוחל לייטנר לטענת

 ״180 לייזר ״תת־מיקלע בשם המכונה בקרני־לייזר,
 הארוך. הקנה בעלי רובי־הלייזר של הצלחתם בעיקבות

 מורמונים ממציאים בידי תוכנן לייזר תת־המיקלע
על־פי ומייוצר, בארצות־הברית בסולט־לייק־סיטי

 ישראל באוסטריה. האמריקאית, בעיתונות המדווח
 כמויות שרכשו הראשונות המדינות בין היתד.

 כושר בעל שהוא זה, מסוג תת־מיקלע של גדולות
 בשנייה. כדור שלושים ושמהירותו בקליעה דיוק

 11 של לזה דומה זה בתת־מיקלע הירי של האפקט
 מייוחד דגם אוטומטיים. באקדחים היורים אנשים

 אישי. לשימוש נועד המיסתור״, ״דגם תת־המיקלע, של
 ככר שגה״ל ייתכן לייטנר, לטענת

 בפעולה אדה בתת־מיקלעים השתמש
 כלתי־מאושרים דיווחים ״הגיעו מיבצעית.

 על שפשטו ישראלים, שאנשי־קומנדו
 באוגנדה, אנטבה של נמל־התעופה

 אנשי אדה. בתת־ימיקלעים השתמשו
 אישרו, סיטי בסלט־לייק המייצרת החברה

 תת־המיקלע שד כמויות רכיבה שישראל
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 מייוחד בעניין עוקבים בישראל מיקצועיים בחוגים
 שהשילטונות אחרי טות, רוברט העיתונאי פרשת אחר

 פארא־ מחקר על סובייטי מיסמך כי טענו הסובייטיים
 צבאי. מידע מכיל לידיו, שהגיע פסיכולוגי,

 מודים שהסובייטים הראשונה הפעם זוהי
 , במחקר עוסק הסובייטי הצבא כי בעקיפין

פארא־פסיכודוגי.
 מזמן. בעולם כבר שפשטו שמועות מאשר הדבר
 תומאס בשם אמריקאי לרב־סוץ נוגעת השמועות אחת

 פארא־ בניסויים שעסק אחרי שנעלם הארט.
אנשים, מרחוק להנחות היתד, שמטרתם פסיכולוגיים,

 בעס?* מיתון
שועים שע ה

 ובעלי-מיסעדות, בתי־קולנוע כעדי
לירי טוענים הגדולות, בערים בעיקר

 בעיסקי* המבקרים בהיקף ניכרת דה
הבחי יום מאז האחר,ץ, בחודש הם

מערי לבדה בתד-אביב לכנסת. רות
האח בחודש הירידה שיעור את כים
 ביותר וכבתי-קודנוע במיסעדות רון
 מתונה ירידה לעומת זאת, .30מ-*

עס באותם 10כ** שד בשיעור מאד,
 השנה. תחילת מאז קים

 היתה הבחירות לתוצאות כי מעריכים
ש מומחים לטענת כך. עד השמעה

 מסתמנת התופעה, אחר עוקבים החלו
 להסתגרות-יתר נטייה הבחירות מאז

 תוצאות השפעת מחמת הן בבתים,
כאוכ מסויימים חלקים עד הבחירות

 אחר לעקוב במטרה והן לוסייה,
 הציפייה ששיעור הטלוויזיה, דיווחי

האחרון. בחודש עדה בתוכניותיה

 הפארא־ המנחה כרצון דברים לעשות לרצונם, בניגוד
 השמועה, לפי אחרת. בארץ שנמצא פסיכולוגי,

בברית־המועצות. הארט עתה נמצא
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בוושינגטון
 נשים לענייני הנספחת תפקיד על המאבק התחדש

 שנראה אחרי וזאת בוושינגטון, ישראל שגרירות ליד
 במינוי זכתה אבידר, תמר מעריב, כתבת כי היה

 מיספר הציעו בשעתו, מישרד־החוץ. מטעם זה
 זה. לתפקיד עצמן את מועמדות

 שבחנה מישרד-החוץ, מטעם מייוחדת ועדה
 השאירה המלצותיהן, ואת המועמדות את
 אבידר תמר :שתיים בין הבחירה את

 לשעבר), (צפריר חרמון רוחמה וסגן־אלוף
 יצחק של מזכירתו בשעתו שהיתה מי

 בעת וכן כרמטכ״ד כהונתו בתקופת רבץ
 בוושינגטון. כשגריר שירותו

 כתב־העת מעורכי כיום שהיא לרוחמה, נמסר לבסוף
 חמות המלצות שהביאה למרות כי מערכות, הצבאי

 תמר את להעדיף הוחלט ומהרמטכ״ל, מראש־הממשלה
 קיבלה חרמון רוחמה סגן־אלוף פניה. על אבידר

 עימה. השלימה אולם במורת־רוח, הידיעה את
 המינוי על החליטה לא עדיין הוועדה כי נודע עתה

 ביטחונית, לבדיקה שאלונים למלא התבקשה ורוחמה
 בתפקיד. לזכות מועמדת שעדיין כמי

 לבסוף שיכריע הוא החדש, שר־החוץ כי נראה
השתיים. בין
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 יחזקאל הליכוד, מטעם חבר־הכנסת
 שר-האוצר סגן להיות המייועד פלומין,

 מעסקיו לפרוש החליט בגין, כממשלת
לתפקיד. היכנסו עם הפרטיים

 רואי־החשבון במישרד בכיר שותף הוא פלומין
 ייאלץ הנראה וככל שנים, 21 מזה ושווד אלמגור

 שאותה עובדה תמורה, ללא במישרד חלקו על לוותר
 ושותפות ש״מוניטין בכך בחלקה מנמק הוא

 למכור.״ אפשרות אין ראיית־החשבון, במיקצוע
 ליועץ■ פרטי באופן פלומין מנה בינתיים

 חוות־ ממנו לקבל כדי המישפטי־לממשלה,
 השונות האפשרויות עד מ־סמכת דעת

 בכך תהיה •טלא כדי מעסקיו, לפרישה
למישפחתו. מדי חמורה כספית פגיעה
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 השנים בשש שימש אשר אבדחצירה, אהרון ח״כ
 השבוע ונבחר רמלה כראש־עיריית האחרונות

 על הודיע המפד״ל, מטעם שר־הדתות לתפקיד
 העיר. ראשות כולל בעירייה, מתפקידיו פרישתו

 בעיריית סערת־רוחות מעורר הוויתור
 עורך־הדין שד דרישתו בעיקכות רמלה,

 האחרונות בבחירות שנבחר לוי, אדמונד
 שעתה בעירייה, הליכוד סיעת כראש
 אבו־ לכין בינו שנחתם ההסכם ימומש
 אבו■ את הוא יחליף לפיו ואשר חצירה
 רמלה. עיריית ראש בתפקיד חצירא
 ברמלה, מיפלגתו מסניף בינתיים הושעה לוי אדמונד
 לתפקיד. אחר מועמד להציע מתכוונים לסיעה וחבריו

 ישיבת את לפוצץ מאיימים לוי של מקורביו
בנושא. שתחליט העירייה
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 אדם יושב שבכלא 90ב־* משוכנע ״אני
 למאסר■ •טנידץ ברנס, עמוס חף־מפשע.

 ועירעורו הלר, רחל החיילת רצח על עולם
 כית-המישפט על-ידי נידחה גזר־דינו על

 מסתובב הרוצח רחל. את רצח לא העליון,
היום. עד חופשי
 ידידה־ ביכונסקי, יורם יצא זו מפתיעה בהצהרה
 38 במשך ונחקר עצור שהיה הלר, רחל של לשעבר

 עתה והתובע החיילת, של ברציחתה כחשוד יום
 שלו. השווא מעצר על מהמדינה פיצויים

 | סמך על קביעתו את מבסס הוא כי טוען, ביכונסקי
 בעת עצמו עליו שעבר והניסיון עובדות מיספר

 ביכונסקי טוען למשל, כך, המישטרתית. החקירה
 כאילו ברנם של הודאתו את קיבלו שבתי־המישפט

 מותה, ביום 20.30 בשעה בחיפה הלר ברחל פגש
 20.00 בשעה כי ביכונסקי של עדות שקיימת בעת

 : בתל־ ארלוזורוב בצומת אותה הוריד יום באותו
 שעה,״ חצי תוך לחיפה להגיע יכלה לא ״היא אביב.
ביכונסקי. טוען

 את באחרונה מסר הוא ביכונסקי לדיברי
 דיועץ־המישפטי- •טכידו הפרטים כד

מחדש. בתיק לעיין שהבטיח לממיטדה,

ר ט א כי סי  גודע פ
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שה־־פגונת מע
 ̂ כמנהל המשמש נודע, פסיכיאטר נגד

 מ־ אחד שד הפסיכיאטרית המחלקה
 טל■ הוגש בארץ, הגדולים בתי־החולים

 כתכ-אישום פרקליטות־המדינה ידי
 הואשם שבו לבית־מישפט-השדום,

 מעשה-מגונה. בעשיית
פסיכי אותו משמש תפקידו בתוקף

 להפסקת מייעצת ועדה כחבר אטר
 הפלות עריכת על הממליצה הריון,

 אשה אדיו נשלחה כאשד מלאכותיות.
 דעת■ חוות ומתן התייעצות לצורך

 לאשר לבקשתה בקשר פסיכיאטרית
 הרופא, בה ערך הפסקת-הריץ לה

 גינקודו־ בדיקה כתכ-התביעה, לדיברי
 ובתוקף בסמכותו .היתה שלא לית

. תפקידו.


