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ף לי ד מ ת ה ח ח ת פיקו
 הממשלתיים המישרדים אחד דוכד

 קפדני פיקוח תחת לאחרונה נמצא !החשוכים
 ראשחהממשלה של הודאתו על־פי כיותר,
כנין. מנחם

ף עשוי אבן ר ט צ ה ל
ה ל ש מ מ ל

 1 אפשרות קיימת ההכחשות, כל למרות
 כנין.••! לממשלת יצורף אכן שאכא

 אישים מיספר עם שהתנהלו המגעים
 1 לאפשרות כקשר העבודה ממיפולגת

 כשלי-״ כולם נענו לקואליציה צירופם
 סוכ-§ שטרם אכן עם למגעים פרט לה,
 | הוצעו לאכן לשלילה. או לחיוב מו

 וסע־־! היהודי העם לענייני שר תפקיד
ראש־ממשלה. סגן של מד

 הזדמנות! אחר מחפש אבן כי נראה
 העבד*! ממיפלגת לפרוש כדי מתאימה

 ן כדומה — יחיד סיעת ולהקים דה
 1תקומם שלא כצורה — דיון למשה

הציבור. את נגדו

 לצאת עשוי בגין מנחם ראש־זהממשלה
 הפתיחה כמושב להופיע כדי לניו־יורק

 הבא. כחודש שתתכנס האו״ם עצרת של
 ישתתף דיין משה ששר־החוץ כך על דובר כד. עד

 שיחות ניהול לשם תנוצל בניו־יורק ׳וששהותו בעצרת,
 נראה עתה לשם. שיבואו ערב -מדינות שרי עם הקירבה

 בעצרת ישראל -בשם להופיע עשוי בגין כי
 בינלאומי. תעמולתי כאקט הופעתו את לנצל כדי

 על ידובר שם באו״ם, ישראל מישלחת ממקורות
באדם, גדולה״ ״הצגה מכין בגין כי נרמז זו, אפשרות

 ייצא לא ממרחי, אלי ראש־הממשלה, של המדיני יועצו
 הממלכתי ולמסעו בגין מנחם ראש־ד,׳ממשלה עם

ברומניה.
 לפמליית מזרחי של אי־צירופו על ההחלטה

עצמו. בגין על־ידי נעשתה ראש־הממשלה
מיזרחי. של במעמדו ׳נוסף פיתות בכך רואים

 נראה פתיר, דן עיתונות, לענייני ראש־הממשלה יועץ
 לתפקיד במיכרז לזכייה ׳ביותר הבטוח כמועמד

 בשידורי־י־שיראל. היום ׳וענייני החדשות חטיבת מנהל
 מישרד־החוץ דובר פרי,מור, אבי כמו נוספים, אישים

 העיתונאים אגודת יו״ר אלץ, יצחק לשעבר;
 הטלוויזיה ׳וכתב החדשות חטיבת ואיש ׳בירושלים

 למיברז. מועמדותם את הגישו בן־ישי רון
 כי מתלחשים רשותזהשידור כהוגי אך

 אנשי מתמיכת ׳הנהנה פתיר, של בחירתו
 ודאית. כימעט ליכני, יצחק והמנכ׳׳ל הליכוד

 עמדה אשר המיכרז, ׳ועדת כי הנמנע ימן לא
 ישיבתה את תידחה הקרוב, הראשון ביום להתכנס

 ראש־הממשלה עם מהביקור פתיר של לשובו עד
ברומניה.

 מאחרי עומד הוא כי חשדות הועלו האיש נגד
 ׳ביוזמתו מנהל הוא וכי לעיתונות ׳ההדלפות כל

 המזיקה באמצעי־התיקשורת פירסומים מערכת
לממשלה.

ר ב בו ־ טי אנ

ממנ״ל הוד
שייה זי האווירית התע

 וייצמן עזר שריהביטחץ עשוי הקרובים בחודשים
 כמנכ״ל הוד ׳מוטי את למנות החלטתו על להודיע

 ׳רוט, ישראל של במקומו האווירית התעשייה
 שווימר. אל הקודם, המנכ״ל את מכבר זה שהחליף

 על האחרונים כימים סוכמה זו החלטה
 מישדד־יהכיטחון. צמרת דעת

 כבר בעצמו הציע שאותו במינוי, תמך דיין משה גם
יופיהכיפודים. מיל׳המית ערב בעבר,
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 כארצות־ גדולה ישראלית חברה של כסניף
 חקירה אלה כימים מתנהלת הכרית

 כסכומים הונאה חשדות לבדיקת מסועפת
לירות. מיליוני של

 אשר גדולה, ממשלתית ציבורית בחברה המדובר
 הובלה של פרשה על ׳נחקרים מעובדיה חילק

בעלי הונאת תוך ארצות־הברית ברחבי במכולות

 באר־שבע מאוניברסיטת בליוך יוחנן הפרופסור
 בובר. מארטין לזכר כנם הקרוב בינואר לערוך מתכונן
 להחרים מתכוונים כוכר של ועמיתיו הכריז

 אנטי־כוכר״. ״כנס לו וקוראים זה, כנס
 :מתכונן הקיצוני, הימין איש כלוך, כי

 הפוליטיות ההשלכות כל את ככנס להעלים
 שלום״ ״כרית מנהיג שהיה כוכר, תורת של

היהודית־ערכית. האחווה רעיון ומאכות

 יועצו גם שהוא רונן, ואלי התל־אביבי המיסעדה בעל
 בבית־ הגיש אבו־חצירא, אהריץ שר־הדתיות של

 של בשוד נזיקין תביעת בתל־יאביב השלום מישפט
 שוקן גרשום עורכו הארץ, עיתץ נגד ל״י אלף 50

 נגדו אלה הוציאו דיונן, לטענת יפת. זאב יוכתבו
 שעבר החודש ׳בסוף כי כשפירסמו לשון־ה׳רע

 ובד. חבילה כשבביסיו בלוד המכס באולם נעצר
 לטענת ל״י. ׳אלפי עשרות של בשווי זהב צמידי

 צמידי על המכס ושווי !נחקר לא נעצר, לא הוא רונן
 שהוערך כפי ל״י, 50 היד. מדובר שבהם הזהב

פקיד־המכס. על־ידי
 מוגשת להיות עומדת נוספת תכיעת־דיכה

 לופז, מרדכי הרב על־ידי ״האיץ״ נגד
 שבכתבות כתל־אביכ, הרבני כית־הדין דיין

 רונן קיבל בהמלצתו כי עליו נאמר רונן אלי על
 לופז שהרב למדות למיסעדתו, תעודת־כשרות

 הרבני בית־הדין דיין הוא בתל־יאביב, ׳מתגורר ״אונו
 רונן.״ של מיסעדתו יאת מכיר ׳ואיינו בחיפה
 דיין הוא מאזיומתמיד ביי טוען לופז הרב

 לא ׳ומעולם כתל־אכיב, הרבני ככית־הדין
בחיפה. כדיין שימש או התגורר

 והיה אשקלון העיר מזכיר יכי הנמנע מן לא
 בכירים אישים נגד השוחד במישפט עד־המדינד,

 סיום עם תגיש ׳ש׳פרקליטות־ד,מדינה אשקלון בעיריית
׳בפרשה. המישטרך. חקירת
 העצור הוד, גורפיינקל, ׳שלמה אשקלון, העיר מזכיר

 לעבודתו יוחזר שוחרר !הוא זו. בפרשיה הראשון
 בתב־אישום. נגדו הוגש שטרם כיוון בעירייה
 איזידור את לחקירה המישטרה עצרה שעבד בשבוע

 החשוד בעיר, לתיכנון מישרד בעל לייבוביץ/
השוחד. כנותן

 במה גם לעצור המישטרה תחליט אם
 כיתכי■ נגדם ולהגיש מועצת־העיר מחברי
 עד־ לשנדט העיר מזכיר עשוי אישום,
נגדם. מדינה

 שימוש כיל עבור ׳תשלום לקבל האמורים המכולות,
 עליה. רשום ששמם במכולה ׳שנעשה

 * נלקחו שבהן הפעמים כל נרשמו לא החשדות פי על
 שולישלו המכולות לבעלי והתשלומים המכולות,
החברה. !מפקידי אחדים של לכיסיהם

ש א גבי ■רוץ ל
 ירוץ לא גביש (״שייקר.״) ישעיהו (מיל.) האלוף

 למה בניגוד תל־אביב, עיריית ראשות לכהונת
שפורסם.

 ממיפלגת כזו הצעה כל קיבל לא גביש
 את הביע אף פרטיות ובשיחות ׳העבודה,
התפקיד. על להתמודד אי־רצונו

ש ל שד ב ח ף נ תו שי ב
ה ל עו ם עם פ צי ר פו

שלא ציווה תל־אביב מחוז מישטרת מפקד
 היחידה של פלש פלילי לדין להביא

 פעולה ששיתף בכך שנחשד המרכזית
פורצים. עם

 בצפון שבבית מידע המישטריה קיבלה כחודשיים לפני
 רבבות של בשווי גנובות פרוות !מחסן נמצא תל־אביב

על פשט המרכזית מהיחידה בלשים שיל צוות ל״י.

ח רו מ ל: ל כ און ה בד
ת יצא מו ל ת ש ה ל

 1 וייצמן עזר שר־הכיטחון
כמיכללה להשתלמות לשגר ההחלטה

את ביטל
אריה תת־אלוף את בבריטניה צבאית

שד הצבאי  הצו מזכירו שהיה מי כראון,
 ההשתל׳י פרם. שמעון שר־הכיטחון

 פרם על־־ידי לכראון ,נח
בשעתו עוררה

 שנית מות
 שירותיו, על כפרם
בצהחל. סערה

נגד התקומם "־־־׳־־
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ההחלטה,
 הביטול. את שוב
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 עוררה זו החלטתו כראון. של עתו
 הרמטב״ל היה כעבר שכן תמיהה,

 של כדרגה להעלאתו המתנגדים אחד
הצבאי. המזכיר

 ׳הגנובות. הפרוות את גילה השוטרים ׳ואחד הבית,
 השוטרים אחד ידי על דו״ח נכתב החיפוש במהלך

 הבטיחו בתמורה במקום. פרוות מצא שלא שהצהיר
 מעצרם לאחר לשוטר. שוחד הגנובה הסחורה בעלי

 המחוז במטה הוחלט הגנובות, הפרוות מחזיקי של
 מעורבותו דבר את בסוד לשימור המישטרה של
 להגיש לו הוצע בפרשה. המרכזית היחידה בלש שיל

המיישטרה. את עזב ׳והאיש התפטרות,

שוטרים שישה ירו ה
ם רי דו ר כ תו ת ל מכוני

 מחסנית ירה המרכזית היחידה של כלש
 שסירבה פרטית מכונית לתוך שלמה

לעצור.
 הערב, בשעות תל־יאביב בלב ׳אירע ד,מיקרה

 ליחידה (שהגיע שירה הבלש כשבועיים. לפני
 התרגז הסטוייה) היחידה דרך המרכזית

 כנערים שניראו הפרטית, המכונית שנוסעי כך על
 ונעלמו. ׳אותם להדביק !מאמציו על ציפצפו ,16־17 בני

 בבלש נזף ביחידה, הרכוש מחלק ראש פרידמן, פקד
מהיריות. ׳אדם נהרג לא בנס שרק !והדגיש שיחה,

טעות תיקון
 שעבר בגיליון זה .במדור פורסם בטעות
 גראוכר, ציפורה הגברית כי )2085 הזה (העולם

 אמו היא ׳שעבר, בשבוע בתאוגת־דרכים שנהרגה
 ראש־הממשלה, מישרד מנכ״ל של המאמצת

 ז״ל גיריאוכר ציפורה בן־יאל״שר. אליהו ד״ר
 לחיים תבדל גראוכ׳ר, גולחה של כלתה היתה

 אישר בן־אלישר, •של המאמצת אמו שהיא ארוכים,
השנייה. במ״להמת־יהעיולם לארץ אותו העלתה


