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 ששואל המישפטים, שר שד הפרטי מישרדו

 דלתות שבועות. שישה לפני נפרץ תמיר,
 ארץ נפרץ ופן גסה, כצורה נפרצו המישרד

 חקירת פרטיים. ותיקים מיסמבים של נעול
 כחדר, צילומים נעשו בי העלתה המישטרה

 מיסמבים. צילמו הפורצים כי ונראה
 כשדרות עורכי־דין מישרד כעל היה תמיר

 כשר מינויו עם כתל־אכיכ. 15 רוטשילד
 לעורך־ כמישרד חלקו את מכר המישפטים

 להחזיק המשיך תמיר מוריץ. יהודה הדין
 רק המשמש במישרד, הקודם כהדרו
 עורבי־הדין שאר רחוקות. לעיתים אותו,

 זה. כחדר משתמשים אינם כמישרד
 ככואם העובדים, גילו שבועות שישה לפני

 הראשית, דדחרהמישרד בי לעבודה, ככוקר
 וכן פרוצה, כבניין, השלישית כקומה
 וארון־מיסמכים תמיר של חדרו דלת נפרצה
 כלי־ כאמצעות נעשתה הפריצה שכה.

 הפורצים המנעולים. את שקרעו מתכת,
 נגעו לא אולם אחרים, כחדרים גם חיפשו

 היו כמישרד המישרד. מכל כלום לקחו ודא
 כמגירת בסף סכומי וגם רכים, חפצי־ערך

 מוריץ. יהודה עורך־דין של שולחנו
 שלושה נפרצו לילה כאותו כי התכרר

 של מישרדו כולל כבניין, נוספים מישרדים
 כי העלה כמקום ביקור אהר. עורך־דין
 ובפיזור הדלת כפריצת הסתפקו הפורצים

 כמישרדי סדר. ללא השולחן, על ניירות
כקומה ״אלייד״, ההשקעות חכרת

 שהיו קרים, משקאות שתו הרביעית,
כמישרד. במקרר

 מעל החשמל נורת כי גילתה המישטרה
 אהדת, בנורה הוחלפה תמיר של שולחנו
 המישרד, עובדי צילום. לצורכי כנראה

 מיסמך בל איתרו לא מוריץ, יהודה בודד
 אין כי מסר מוריץ שנעלם. חפץ בל או חסר

 כי ציין הוא הפורצים. רצו מה מושג כל לו
 טובים כיחסים עתה נמצא שר־המישפטים

 מעדה ואינו הפוליטיים, הזרמים כד עם
 כמיסמכים מעוניין שיהיה גורם דעתו על

השר. של אישיים
שגנב פורץ, מיין כאותו נתפס שכוע לפני
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 ישראל את לייצג העומד השיר

 בפני עומד ״הללויה״, כאירוויזיון,
 ישודר. לא כי סכנה
 לשדר אסור האירוויזיץ, חוקי על-פי
 החל כאירוויזיון, המתחרה שיר ברדיו
 כמרץ 3ל־ ועד השיר של בחירתו כיום

השנה.
 דיווח ״די־וולט״ הגרמני העיתון כתכ

 יום כבל מושמע ״הללויה״ כי לעיתונו
 לחוקת כניגוד כארץ, השידור כתחנות

 ראשי אל הגיעה התלונה האירוויזיון.
 שלחו אשר האירופי השידור רשות
 לכרר דורשים הם שכו מיכרק לארץ

העניין. את
 של ההפקה צוות ראש הורה כינתיים

 לתחנות שמעוני, יצחק האירוויזיון,
 ״הללויה״ את לשדר להפסיק הרדיו
הנ את יספק הדכר פי תיקווה מתוך
האירוויזיץ. הלת

 חמש כשעה אחר ממישרד מבשיר־רדיו
 המישטרה שמרה כה עד אחרי־הצהריים.

הפרשה. של מוחלט איפול על

ת יציעו רו חי  ב

ת ח ם לידוטש א שני
 הסכם־השלום לחתימת הממשלה שרי בקרב התיקוות

 מיספר הולידו כבר הקרובים, בחודשים מצריים עם
 להאריך כדי ההסכם את לנצל כיצד רעיונות

הליכוד. שילטון את
 המיפלגה בחוגי דווקא שמקורה ההצעות, אחת על־פי

 זמן חדשות בחירות עריכת הליכוד יציע הליברלית,
 תיקווה מתוך הסכם־השלום, חתימת אחרי קצר

 של הכלכליים הכישלונות על יאפיל זה שמאורע
 נוסף. ניצחון לליכוד ויאפשר הממשלה
 הבחירות, חוק את לשנות יוצע זה כמקרה

 אחת ולא שנים לחמש אחת ייערכו שהן כך
 כיום. כחוק שקבוע בפי שנים לארבע

 להישאר בגין למנחם תאפשר זה שינוי קבלת
 לפרוש ולא שנים חמש עוד הממשלה בראשות

 קדנציה רק לכהן להתחייבותו בהתאם שנתיים, בעוד
הממשלה. בראשות אחת
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 בבתי־הזיקוק חקירה עתה עורכים ביטחוניים גורמים
בחיפה.

 בטיחותי מיתקן של בשירותו סביב נסובה החקירה
 עולה אינו החשד לפי אשר בבתי־הזיקוק, חשוב

בתי־הזיקוק. של הרגישים המיתקנים צרכי על
 פליליות לעכירות חשד שקיים יתגלה אם

 בטיחותי, מיתקן כאותו הקשורות
היא אף ׳להיכנס המישטרה תתבקש

הקורה. לעוכי

ר 30 חו 80 מ
 עזבו היהודית הסוכנות של סודיים דיווחים על־פי

 מתוך אלף 30 שם, המהומות תחילת מאז איראן את
איראן. יהודי אלף 80

 את שעזבו האלף 30 מתוך 7,000 רק
 המכריע ורוכס לישראל, הגיעו איראן

תיירים. של כמעמד עדיין הוא
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 שהתחוללה לכון ופרשת הכיש״ ״העסק
 מנושאי לאחד להפוך עשויים כעקכותיו

 הבחירות כמילהמת המרכזיים הוויכוח
כשנתיים. כעוד שתיערך הכאה

 הופעתו את הנראה ככל תאשר שהממשלה אחרי
 הוויכוח עלול הפרשה, על אשד חגי של ספרו של

 מחדש. להתלהט הפרשה סביב
 באוניברסיטה פרופסור הוא מהם שאחד סופרים, שני

 של לספרו תשובה ספר כבר מכינים בירושלים,
 מרכזיים אישים על חדשים גילויים שיכלול אשד,

 חלקם את לטשטש מבקש שאשד העבודה, במיפלגת
בפרשה.
 ההתמודדות למועד סמוך הספר הופעת

 מועמד על העכורה כמיפלגת הפנימית
 תהיה לא לראשות־הממשלה, המיפלגה

 ששורת עוד מה מקרית, הנראה ככל
 הבטיחו ככר במיפלגה מרכזיים אישים

 שייכתב הספר למחברי עזרתם מלוא את
כפפות.״ וכלי ככלים ״כלי הפעם
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 בצלאל הקבלן של פרקליטו כספי, רם עורך־הדין
 הפרופסור לממשלה, ליועץ־המישפטי הגיש מזרחי,

 מצד בית־המישפט ביזיון על תלונה זמיר, יצחק
 מישפטיים בהליכים לנקוט ותבע הארץ היומון

העיתון. נגד
 חידש כו כיום כי בתלונתו טוען כספי

 של השכתה אחרי הופעתו, את ״הארץ״
 כנושא הקשורה ידיעה פירסם חודש,

 כה שיש מזרחי שמנהל מישסט־־הדיכה
כסוכ״יודיצה. פגיעה משום
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יוסף לרשות-השידור, המיועד המנכ״ל

שינויים לערוך------- —
עם מייד הרשות כצמרת אחדים אישיים

שינויים לערוך מתכוון לפיד, (״טומי״)
ת---------------------- ־----------------

לתפקיד. כניסתו
 שר־החינוך עם אלה שינויים על שוחח כבר לפיד

 בירכתו. את וקיבל המר זבולון
 מנכ״ל, סיירת ביטול להיות אמור השינויים בין

 מנכ״ל של מוגדרים בלתי יועצים של קבוצה אותה
 על ממש של תפקידים להטיל מתכוון לפיד הרשות.

 מהאחרים ולבקש אלה, בכירים מעובדים חלק
מתפקידם. להתפטר
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 בחקירה לפתוח למישטרה הורתה שר־הפנים לישכת
 הפרלמנטרי מזכירו כהן, מני אם השאלה סביב

 באשמת לדין עתה העומד ביטון, צ׳ארלי ח״כ של
 גרוש. או רווק נשוי, רצח,

 לשר־ מיכתב שלח ביטון שח״כ אחרי החלה החקירה
 כהן של ולאשתו לו לאפשר ביקש שבו הפנים,
 כהן של הודעותיו על־פי בבית־הסוהר. אותו לבקר

 רווק. הוא ובסישרד־הפנים במישטרה
 כהן, של לידועה־בציבור התכוון כי טען ביטון

 אחדות. שנים כבר מתגורר הוא שעימר.
 כמישרד• פקידים לדבריהם, גילו, כינתיים

 עוד אחרת לאשה נשוי כהן כי הפנים
במישרד־הפנים ה־סס. שנות מתחילת

■ יי י י י

ו3 מיק■ ?  יץי3ר
ען ? מיקצו ב ״ ה ר א ב

 עומד הנוכחית הכדורסל עונת כסוף
 הכדורסל כוכב של החוזה להסתיים

 כרקוביץ/ מיקי תל־יאביב, מבכי של
 על מככי עם חתום מיקי קבוצתו. עם

 שהוחזר אחרי שנים, לשלוש חוזה
 ושיחק למד שם מארצות-הכרית,

 כנכאדה. באוניברסיטה כדורסל
 אם ספק קיים סימנים במה על־פי

 עם שלו החוזה את יאריך כרקוכיץ׳
 את ינצל הוא כי הנמנע מן לא מכלי.

 אפשרות אחר לגשש כדי החוזה גמר
 כאחת מקצועי ככדורסלן הופעה של

כארי•■ המקצוענית הליגה של הקבוצות < 1 *״( 1וק^ 1
צדת־׳הכרית.

ו•*■

 בהן, של לדץ העמדתו את ליזום החליטו
 מצכו לגבי הצהרותיו כי יתברר אם

נכונות. היו לא המישפחתי
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 חברת עם חוזה חתם פינסקר, חגי הרדיו, מנהל
 בחברה לעבוד יתחיל שלפיו סי.בי.אס. התקליטים

 הכללי. כמנהלה הקרוב אפריל בחודש החל
 עם פינסקר של החוזה מסתיים באפריל
 הוא אין המישפטיים יועציו ולדברי הרדיו,
 למרות צינץ תקופת לעכור צריך

 ענפים מיסחריים קשרים של״סי.כי.אס.״
השידור. רשות עם
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 שמניותיהם הישראליות חברות־הביטוח שורת אל

 נוספת. חברה להצטרף עומדת בבורסה נסחרות
 ראם מיש המורכבת ראם, יש הביטוח קבוצת

 עומדת ושיף־רכש, ישראל־לייף (ישראל־אמריקה)
 לציבור למכירה ולהציען ניירות־ערך להנפיק

התל־אביבית. הבורסה באמצעות




