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חקירתו של ראש מועצת רמת־השרון ,פסח בלקין,
בידי מהלקת־ההונאות של המישסרה הופסקה,
למרות שנקבעו מראש עוד כמה ימים של חקירה,
וכנראה שלא תחודש.

הפקיד בטוח

החקירה הופסקה אחרי שבמהלכה ,הסתבר
כי אחד העדים המרכזיים שהעידו
בחקירה ,גיזכר המועצה יורם הורביץ,
היטעה את החוקרים במידע כלתי־מדוייק.

הפעילות בתנועת שלום־בטוח — תנועת הנגד
שהוקמה ביוזמת הליכוד כלפי תנועת שלום־עכשיו —
משתלמת.

מסקנות החקירה יסוכמו עד ה־ 15בחודש יוני.

דייו נפגש ע□

חרות רוצה
לשלוט בקק״ל
צפויה הדחתו של יו״ר הדירקטוריון של הקרן־הקיימת,
משה ריבלין .תנועת החרות טוענת ,כי במיסגרת
חלוקת התיקים בהנהלת הסוכנות היהודית,
שבה תקבל לידיה את תיק ההתישבות ,דרוש תיאום
בין המחלקה להתישבות לבין הקק״ל ומשום כך
היא מבקשת להחליף את ריבלין באיש חרות.
כבר עתה ,עוד לפני שהוחלט על הדחתו של ריבלין,
מונעים ממנו לקבל החלטות תקציביות.

האיש המיועד על־ידי חרות לתפקיד

ע 1ר סרב
אריק בובי־צ אד ח
שר־החקלאות אריאל )״אריק״( שרת ,ערך השבוע
ביקור בהתנחלות נבי־צאלח בגדה המערבית,
שעמדה בשבוע שעבר במרכז פרשת הפקעת הקרקעות
בגדה ,ושבית־המישפט העליון הורה להסיר את
הגדר הבלתי־חוקית שהקימו בה המתנחלים
סביב קרקעות של ערבים מתושבי המקום.

ביקורו של אריק נועד לחיפוש שטהי
קרקע אלטרנטיבים שיעובדו בידי
המתנחלים ,במקום הקרקעות שנלקחו מהם
זמנית .תחילה הוצע למתנחלים לעבד
קרקעות הנמצאות בתור תחום תחנת
המשטרה כנאבי צאלח ,אולם אחרי
התייעצות עם היועץ־המשפטי לממשלה
החליט שר־החקלאות שלא לאשר שטחים
נוספים לעיבוד עד תום,הבירור המשפטי
בפרשת הקרקעות.

מטה צבא*
במישרד־הביטחון
הרעיון שהסתתר מאחרי בחירתו של רפאל )״רפול״(
איתן דווקא לתפקיד הרמטכ״ל ,עומד להתממש.

במישדד־הביטחון עומדים להגשים את
הריאורגניזציה במיבנה המישרד,
שבמיסגרתה יוצאו משליטת צה״ד כד
הנושאים המדיניים ויועברו לתחום
האחריות של מישרד־הביטחץ.

כך ,למשל ,יוצא כל התיכנון האסטרטגי מידי
אגף התיכנון של המטה־הכללי ,שימשיך לטפל
רק בתיכנון בנושאים צבאיים מובהקים .המטרה היא
להקים ליד שר־הביטחון מטה צבאי מיוחד,
שיאפשר לו פיקוח ובקרה על המתרחש בצבא
ובתחומי הביטחון .המטה יאוייש באזרחים,
שמרביתם קציני־צבא בכירים לשעבר.

גובר המחסור
בח״דוח בצה״ל
רישומו של חוק גיוס הבנות החדש ,המקל בהליכי
הפטור של בנות מגיוס לצה״ל ,החל כבר נותן
אותותיו בצבא .אלפי בנות ניצלו את התיקון בחוק
כדי להשתחרר משירות.

כתוצאה מרך יחסרו לצה ״ל ,כתיכנון
כוח האדם לשנת העבודה הבאה ,כ 
החיילות
חיילות ,נוסח על
שהיו חסרות גם קודם־לכן ,כשנים קודמות,
לאיוש תפקידים שניתן לשחרר מהם
חיילים־גכרים.
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ל ד ב ר ע□ פורוש
ה״ב אגודת ישראל ,מנחם פורוש,
שניסה לעשות הץ פוליטי מפרשיות
מקרי־המוות של חיילי ישיבותיה-
הסדר כבית־הספר לשיריוו של צה״ל.
חזר בו מהאשמותיו והצהיר כי יש
לו ״אימון מלא כשר־הכיטחון,״ רק
אחרי ששר־הביטחון עזר וייצמן סרב
לשוחח עמו טלפונית.
פורוש ביקש לשוחח עם עזר רר
אחרי שעיר מסיבת־עתונאים בה
העלה את האשמותיו .וייצמן רגז עליו
כשל כך והודיע לפורוש באמצעות
מזכירתו כי הוא מסרב לשוחח עמד.
״היית צריך לברר את העובדות לפני
שיצאת בהאשמות,״ נמסר לפדרוש.

יו״ר הדירקטוריון של הקרן־הקי _זת הוא,
ככל הנראה ,ח ״כ מתתיהו דרובלס,
איש המדטבים של חרות.

סיבסוך בין גוש־
אמונים לאנשי בהוא
סיכסוו חריף פרץ באחרונה בין גוש־אמונים
לבין תומכי הרב מאיר כהנא.

אנשי כהנא מאשימים את גוש־אמונים
באחריות לפירוק גרעין ההתנחלות
״מיצפה יריחו״ ,כיוון שמרבית אנשיו
תמכו בכהנא.
במיוחד תוקפים אנשי פהנא את חנן פורת,
מאשימים אותו כי הפך עסקן פוליטי
ואינו דואג עוד להתנחלויות.

שופט הורה
לחקור עורד־דין
שופט בית־מישפט־השלום בתל־אביב הורה למישטרה
לחקור את עורך־דין שימעון מיזרחי ,יו״ר
מחלקת הכדורסל של מכבי תל־אביב ,בעניין
האשמה של הדחה לעדות־שקר.
ההאשמה הועלתה על־ידי המסעדן ג׳קי רונן,
שנידון לשלושה חודשי מאסר על מתן עדות שקר,
אחרי ששינה את עדותו במהלך מישפט על
תאונת־דרכים שאירעה מול מיסעדתו.

אהד מיוזמי ״שלום בטוח׳׳ ומפעיליה
המרכזיים ,הצייר חנן אברמסץ ,זכה
באחרונה בשליחותיהסברה לארצות־הברית
מטעם הממשלה.

צימצומים ב״דבר״
כ־ 15עובדים במערכת ,,דבר״ צפויים לפיטורין
בזמן הקרוב ,נוכח החלטה לצמצם את מיספר
העובדים כדי להקל על מצבו הכספי הקשה
של העיתון ,שהפסדיו מגיעים למיליונים רבים.

כמה מהעובדים הוותיקים של ,העיתון
כבר הסכימו לפרוש ,קיבלו פיצויי־פיטודין
בסכומים של מאות אלפי ל״י.

ספר על
ה*ועץ־הפ*שפט*
יחיאל )״חיליק״ז גוטמן ,מי שהיה עוזר
שר־המישפטים ,עומד להשלים בימים
הקרובים כתיבת ספר על תפקידיו ומעמדו
של היועץ־המישפטי״לממשלה ,הספר יקיף
את פעילותם של כל היועצים המישפטיים
לממשלה ,החל מיעקוב שימשון שפירא
וכלה בפרופסור אהרץ כרק .הוא יכלול
גילויים בלתי־ידועים עד כה על מעורבותם
של היועצים המישפטיים לממשלה
בפרשיות שונות.

ודחחה בקשת פושט►
להחלפת שופט
בית־המישפט העליון דחה לפני שבוע את עירעורה של
מבקרת הרדיו והטלוויזיה של הארץ ,הדה בושס,
על החלטת בית־המישפט המחוזי שעל־פיה אין מקום
לתביעתה ששופט־השלום שאול אלוני יפסול את
עצמו מלדון בעניינה.
השופט אלוני ,הדן בתביעת־הדיבה שהגישה העיתונאית
נילי טל נגד הדה בושם ,בעיקבות ביקורתה
על תוכנית טלוויזיה שלה ,העיר במהלך המישפט
לפרקלטה של בושס ,עורך־הדין שלמה ליבליך,
כי שולחתו ״נמצאת במצב קשה מאד.״ ליבליך ביקש,
בעיקבות הערה זו כי השופט יפסול את עצמו
מלדון בתביעה.

אדוני סרב לפסול את עצמו ,והעירעורים
שהוגשו עד החלטתו — לבתי־המישפט
המחוזי והעליון — נידהו.

... .

יפגוש אה
בגין
—י■
...................................

מגלם דמותו

ראש-הממשלח מנחם בגין יקבל ל
ראיון אישי את בוכב־הטדוויזיה פיטר
שטראוס ,המוכר יותר כסנאטור ג׳ודיי
דאש ,הדמות המרכזית בסידרה :ה
טלוויזיונית ״עני ועשיר״.
שמראוס עומד להגיע לארץ במחצית
חודש יוני ,כאורח שבועון הבידור
״להיטוך׳ ,בדי להשתתף מ כ ם הכת
רת נערת־היופי שעורף השבועון .את
ביקורו בארץ ינצל שטראום ,שהוא
יהודי במוצאו ,כדי להכיר את בגץ,
שאת דמותו הוא עומד לגלם כפרט
שיוסרט על-פי סיפרו של דגץ,
״המרד״ .כמו-כן מתוכננות לשטראום
פגישות נוספות עם ראשי המדמה
וכן ביקור בצה״ל.
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