
 את פנינים כבר בירושלים ראש־הממשלה במישרד
 לעורר עומד שמינויו החדש, היועץ של לישבתו

 הפרופסור של פינויים את שליוו אותם כפו הדים
 של התנגדותם משום בלום, יהודה והד״ר שתה יצחק

לבר־זכאי. באוניברסיטה בכירים פרופסורים

 הפכונית את לזהות השוטר של ביכולתו פיקפקו
 את מצלם החדש המכשיר במכ״ם. שנתפסה
 התמונה כשעל אינפרא־אדום, בקרני המכונית
הנסיעה. מהירות גם מופיעה

■■חנן ליא ידד■!
 שר־ בראשות העליונה, ועדת־החנינות

 לדחות עומדת תמיר, שמואל המישפטים
לחנינה. ידלין אשר של מקשתו את

 לנשיא־המדינה לפנות עומדים עורכי־דיו כמה
 אישרו הטענה על־פי שנידחו. חנינות כמה לגבי

 שנידחו חנינות, של רב מיספר הוועדות־הבודקות
 של העליונה ועדת־החנינות על־ידי הסבר ללא

תמיר.

ה צ צ ת מ ר ט ש מי ב
 של סיפרו את שקראו מישטדה, אנשי

 שאם טוענים סגלוכיץ, יהודה סגן־ניצם
 מהפכה תדבר יגרום יפורסם, זה ספר

כמישטרה.
 בית־ בפני הועמד כאשר בשעתו שהתפרסם סגלוביץ,

 וזוכה שונות בהאשמות המישטרה של מישמעתי דין
 על מרעישים גילויים ובו ספר כתב ממרביתן,

 היחסים מערכת ועל במישטרה, בכירים קצינים
זה. במוסד האנושיים

ל ■דין פו טי ל
 בימים לצאת עומד ידין, ייגאל ראש־הממשלה, סגן

 ידין לחוץ־לארץ. נוסף מיסתורי למסע הקרובים
 רפואי טיפול לקבל כדי לז׳נווה, השאר בין יסע

והקרנות.

ת סי תו
שראלית־ירדויח ■

 הנרי האמריקאי, שר־החוץ שהיה מי של בתיווכו
 בין מגעים התקיימו אלון, יגאל וביוזמת קיסינג׳ר,
 הקמת לגבי ירדן שילטונות ובין ישראליים משקיעים

 הפרשי־הגובה את שינצל הידרו־אלקטרי, מיפעל
 כימים כך על למסור העומד אלון, והירדן. הים־התיכון בין

 לגייס הכטיח קיסינג׳ר כי טוען הקרוכים,
 לפרוייקט ופרטי ממשלתי אמריקאי, מימון

 מפורטת תוכנית־אכ נמצאת אלון כידי זה.
 ממשלת של עיונה את שעכרה לפרוייקט,

ירדן.

ר בג■! ת חו
ת ח ארל״ר ת

 למנות עומד כגין, מנחם ראש׳־הממשלה,
 נוספים שרים הקרוכים כשכועות

 מילוי את ככך ולהשלים לממשלתו,
כממשלה. הריקים הכיסאות

 את יקבל לוי דויד ששר־הקליטה כבר ברור כימעט
 הקליטה תיק ואילו והתחבורה, התיקשורת תיקי

 את בכל־זאת יקבל מרידור שיעקב נראה יבוטל.
 מלווה זה כשמינוי התעשיידדהמיסחר־והתיירות, תיק

 יוחלף והוא הזמן יארך לא כי בגין של בהבטחה
 חוגים לשכנע היא בגין של כוונתו בתיק־האוצר.

 שסגן־שר־ להסכים הליברלית במיפלגה מסויימים
 ליד ארליך שימחה את יחליף פלומין, יחזקאל האוצר,
 זאת, — התעשייה תיק את ויקבל הממשלה, שולחן
 המיפלגה לאיש ראש־ממשלה סגנות תמורת

הליברלית.
 עם שיחות מנהלים החלו כבר בגין של מקורביו

 שיסכימו הליברלית, במיפלגה בכירים חברים
 בכך התומכים בין ארליך. של להדחתו־למעשה

 תל־אביב עיריית ראש מודעי, יצחק שר־האנדגיה
 הבחירות, אחרי התחזק במיפלגה שמעמדו להט, שלמה

 החזק האיש ברמן, יצחק וח״כ שיפמן דויד סגנו
ארליך. של הסניף הוא תל־אביב, סניף של

רג אוטוגופיה פכי! בו
 מנכ״ד על־ידי שהוקם מיוחד, צוות

 על־פי קוברסקי, חיים מישרד־הפנים
 עתה מכין כורג, יוסף שר־הפנים הוראת

 לתקופת המישרד של תוכנית־אכ
האוטונומיה.

 פקידים מישרד־הפנים, מראשי המורכב הצוות,
 תוכניות מכין צה״ל, ואנשי במישרד־החוץ בכירים

 על מושם כשהדגש שונים, מיגזרי־פעילות לגבי
 האוטונומיה. בשטח הבחירות בעיות

 בסוד, הצוות של קיומו דבר את לשמור הורה בורג
מיפלגתיים־פנימיים. מטעמים בעיקר

ן ייעץ עתידן בגי ל
 גדוד אל להתוסף עומד חדש יועץ

 המדובר כגין. מנחם ראש־הממשלה, יועצי
 הפרופסור העכרית, האוניכרסיטה כאיש

 כיועץ שימונה כר־זכאי, שמואל לעתידנות
שלום. לענייני

ה ק די סיארחיע״ ב
 של קשריו את כודק מכקר־המדינה מישרד

 כיגון, לכ ״ארקיע״, של הקודם המנכ״ל
•טמכרה המטוסים ייצור חכרת עם

ה״באק׳׳. מטוס את ל״ארקיע״
 כסוכן משמש ביגון של אחיו כי טענה הועלתה

 אם בודקים ועתה מטוסים, המייצרת החברה של
לפגם. טעם בכך אין

ח ■טמן ט■ לין א
נפגיטו כחרות מרכזיים אייטים מיספד

צר צפו׳ ע מ
ד קי ר פ כי ב

העי כמינהל כיותר ככירה אישיות
 כימים להיעצר עומדת כחיפה רוני

כ ההונאות מחלקת על-ידי הקרובים
 בנימין של המחלקה הארצי, מטה
זיגל.

המ לפרשת כקשר תיעצר האישיות
 עד נעצרו שכה והקכלנים, הנדסים

נעצ לא האישיות ומהנדס. קבלן כה
 שר־ של ההוראה ל כעל עד־כה רה

לעי מועמדים לעצור שלא הפנים,
המקומיות. ערב־הבחירות ריות

1
 כידיעתו לין. אמנון ח״כ עם שעכר כשבוע

 כשיחה בגין. מנחם ראש־הממשלה של
 ממערכת לין של החובות נושא הועלה

 נכשל, הוא שכה חיפה, לעיריית הבחירות
 כתשלום סיוע ללין הבטיחו אישים ואותם

החובות.
 400בכ־ שהסתכמו הבחירות, במערכת הוצאותיו מתוך
 והלוואות־ תרומות לגייס לין הצליח לירות, אלף

 שהובטחה העזרה לירות. אלף 320 של בסכום עומדות
 החסרות. הלירות אלף 80 בסך היתה לו

 טוענים, בלע״ם הורביץ יגאל של הפלג אנשי
אליהם. לין הצטרף לא זו מסיבה כי

מו האצילי וחיק■ החרי
 אצ״ל מוותיקי כמה כי נודע עתה רק

 כשבוע שנערך אצ״ל כנס את החרימו
 בתל־אביב, נערך שהכנס כיוון שעבר,

כירושלים. ולא
 נזעם מיכתב הגיע בגין, מנחם ראש־הממשלה, אל

ותיקים. מאותם

לי מכ״ם לי
 מכשירי כאחרונה רכשה ישראל מישטרת

 במהירות הנוסעים נהגים ללכידת מכ״ם
 גם להשתמש אפשר שכחם מופרזת,
כלילה.

 במישפט, כראיות המכ״ם דו״חות התקבלו לא כה עד
שבתי־המישפט כיוון בלילה, נעשה כשהדו״ח

 מנסה תבורי, חיים רב־ניצב המישטרה, מפכ״ל
 הצטרף בכך מחיר. בכל הספר הופעת את למנוע

 העומד תמיר, שמואל שר־המישפטים גם תבורי אל
 לפסול או לאשר שמתפקידה ועדת־שרים בראש
 בוועדה הנטיה כה, עד מדינה. עובדי שכתבו ספרים

הספר. את לפסול היא

א ד מצ ג בגין ו
 לראשות הליכוד של המוכס המועמד
 החליט מצא, יהושע ירושלים, עיריית
 שיתנגד החרות, תנועת כתוך חוג לארגן

כגין. של למדיניות־הפנים
 בחרות, כהן גאולה לקבוצת מצטרף אינו מצא

 של והביטחון החוץ במדיניות תומך שהוא מאחר
 החשוב בדבר נכשל בגין כי טוען אולם בגין,

 המדינה של הפנים ענייני ניהול לדעתו: ביותר
דחי. אל מדחי לדבריו, ההולכים,

מילואימנ״קיט
ף חייבים ס כ

 ביקורת כי בצה״ל התגלה כאחרונה
 יום־ ממילחמת המילואים אנשי חוכות

 יש וכי מושלמת, היתה לא הכיפורים
 מצה״ל שקיבלו חיילי־מילואים אלפי עדיין

 לא שכהן תקופות עכור סכומי-ענק
כלל. כמילואים שירתו
 דרישות־ לשלוח עומדת (מת״ש), התשלומים מחלקת
 כסף, חייבים שעדייו לאנשי־המילואים תשלום
 יפרעו שלא אותם נגד מישפטיות תביעות ולהגיש

 סכומים לקזז יוכלו החייבים החיילים חובם. את
 הלאומי מהביטוח בעתיד להם שיגיעו מהכספים אלה

 את יעביר הלאומי והביטוח שירות־מילואים, עבור
לצה״ל. הכספים

ב ש ח ר דו רות ט ש י דומ ד
 מפקד על-ידי תוצע עיתונאים לשישה

 ■משה ניצב המישטרה, של תל־אביב מחוז
 המחוז, כדוכרי ולשמש להתגייס טיומקין,

סירבו. כולם אולם
 סוכנות מכתבי אחד עם משא־ומתן מתנהל בינתיים
זו. מישרה לקבל הנוטה עיתים,

־!מ־צונד
י■ .: .׳ . * •

 של 8\1ה־^ אופנועי 40 מתוך 20
להימכר עומדים הצבאית זדה  עומדים הצבאית המישטרה
האופנו הם אלה הצבאית. לתעשייה

 ראש* את ללוות כדי שנרכשו עים
 אך האחרון, ביום־העצמאות זממשלה

 הסערה בעיקבות בוטלה זו תוכנית
 אז. שקמה הציבורית

מחו ■אינם הצבאית המישטרח חזני
מתפ הם כאשר אלה, מאופנועים צים

 10 היו כה עד רגילה. בפעילות קדים
בתאונות־דרכים. מעורבים מהם

■■■■■■■ס■**


