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 בכירה אישיות

להתפטר תאלץ
 להתפטר תאלץ כיותר ככירה אישיות■

 הקרוכיס. כיטכועות
 שמעשים כדי תתפטר, אייטיות אותה

 לפני מהתקופה עוד שלה, כלתיייחוקיים
 לידיעת יניעו לא הרם, לתפקידה שנכחדה
הציכור.

התפטר השופט
■טנהייל.

 כערכאה שדן הצכאי, כית־הדין כ א
 כעת ,שמיים שרצח הקצין את הראשונה

 אלה כימים מתפטר ליטאני, מיכצע
״ל. מצה

 כאה הקצין־המישפטן של התפטרותו
 את המתיק שהרמטכ״ל על־כך כמחאה

הקצין. של עונשו

לחדות ■תרום איידברג
 שעבר בשבוע רכש אשר אייזנברג, שאול המיליונר

 לתנועת־ ניכרים כספים יתרום הספנות, בנק את
החרות.
 שקיים כשיחה הושגה זה כעניין הכנה

כנין. מנחם ראש־הממשלה, עם אייזנכרג

 פישפט הפשר
■ קי ־ פיירח פ ס ב

 שלא לו מייעצים מיזרחי בצלאל של ידידיו
 עתה להודיע מיזרחי על לעצתם, במישפט. להמשיך

 כספי, רווח לשם המישפט את הגיש ולא מאחר כי
 על מוותר הוא שמו, בטיהור לזכות כדי רק אלא

המישפט. המשך
 כדרר יימנעו מיזרחי, של ידידיו דעת לפי

 שכהמשך סיכונים שני ממיזרחי זו
 לנכי והעדים שהחקירה :האחד המשפט.

 פירסום לפני מיזרחי של הטום שמו
 כלתי■ להיות עלולים כ״יהארץ״, הכתכות

 עשוייה שהשופטת :והשני :לו נעימים
 כילכד, סימלי כסכום מיזרחי את לפצות
ציכורית. סטירת־לחי לגביו שיהוו

וגד הסירה

בירושלים אישים
 טובות־הנאה לגילוי בחקירה פתחה ירושלים מישטרת

 שונים מאישים לוי (״מימון״) שימעון הקבלן שקיבל
 שונים אישים התערבות בעיקבות בירושלים,
 והעירוניים. הממשלתיים במישרדים

 מאושרות חריגות־כנייה ייחקרו היתר כין
 שהעניק והטכות לוי, למימון שניתנו

כעניינו. טיפולם תמורת שונים לאישים לוי

חייבים חייבים

מיליון חצי
 למיזנון־הכנסת חייבים ויועציהם הכנסת חברי
לירות. מיליון חצי של סכום

 חברי־ כי נמסר ״הילטון״ מלון מהנהלת
 השכונות את מלשלם נמנעים רכים כנסת

 וחודשים. שכועות כמשך •טלהם המיזנון
 גידעון של היחיד סיעת מחזיקה החובות בשיא

 לא הכנסת למיזנון הל״ע חובות מל״ע. האוזנר
שנה. מחצי למעלה במשך שולמו

ברז^ני

הפפבייל ״היה
 הגכול, מישמר מפקד של סיכוייו נכרו
 להיות (ברזאני), כר (״צכיקה״) צכי

המישטרה. של הכא המפכ״ל
 איש־ למנות החליט בורג, יוסף הד״ר ■שר־הפנים,

 מבחוץ. אדם להביא ולא המפכ״ל, לתפקיד מישטרה
 מישרד־ מנכ״ל בורג, של מקורבו לחץ בעיקבות

 התפקיד מובטח כימעט קוברסקי, חיים הפנים
לברזאני.

■ שמיר ם

לשציראנסקי
 מנע שמיר, יצחק הכנסת, יושב־ראש

 הפגנה לערוך שילנסקי דכ הליכוד מה״כ
 אנאטולי למען הכנסת, כמיזנון פימלית

שצ׳ראנסקי.
 שצ׳ראנסקי, של אשתו עם בתיאום שילנסקי,

 השבוע, הרביעי ביום הכנסת, במיזנון להגיש תיכנן
 שצ׳ראנסקי של מזונו שהוא המרק כמו דלוח, מרק

 צלם להכניס לשילנסקי לאפשר סירב שמיר בכלא.
 שילנסקי ביטל זאת ובעיקבות הכנסת, למיזנון

 לא ״אם שלטענתו: משום במיזנון, הפגנתו את
 יבוא.״ לא מהח״כים אחד אף צלם, יהיה

 בכניסה סימלי, שולחן שילנסקי יציב זאת במקום
 שמיר מרשה במיסדרון מרק. סיר ועליו למיזנון

לצלם. לשילנסקי

■  מיליארד ח!נ

האיצטדיון תמורת
 ראש־ הזמין פרוש מנחם ח״כ כיוזמת

 עיריית ראש את כגין, מנחם הממשלה,
 עליו להשפיע כדי קולק, טדי ירויטלים,

כשועפט. האיצטדיון הקמת את לכטל
 לראש־הממשלה להודיע קולק דאג הפגישה לפני עוד

 לירות, מיליארד חצי האיצטדיון: לביטול דרישתו
 עליו להקים כדי אחר, במקום קרקע רכישת לשם

 ראש־הממשלה, זאת שמע כאשר האיצטדיון. את
קולק. עם הפגישה את ביטל הוא

 יצטרף שופט

עורפי־דין דד ש דמי
 מכם בקרוב להתפטר עומד השופטים מבכירי אחד

 עורכי־הדין ממישרדי לאחד ולהצטרף השיפוט,
בתל־אביב. הגדולים
כמישרד כשותף ייכנס שיתפטר השופט

 שוקל ארליך

לין החלפת
 שוקל ארליך שימחה שר״האוצר

 הכנסות על הממונה של החלפתו1 את
 .על כועס ארליך לין. אוריאל המדינה,

 פרטים שהדליף היחידי שהיה על לין,
ערד. מכנס

 ארליך, של זו כוונתו נודעה כאשר
כדי שתדלנים, אליו שולח לין החל

 היתר כץ הגזירה. רוע את להסיר
 הלי־ המיפלגה של עסקנים התכקשו

לפטר שלא ארליך על להשפיע כרלית
אח עיתונאים התכקשו וכן לין, את

להש לשר־האוצר, המקורבים דים,
ללין. לסלוח עליו פיע

 סגד עם לין נפגש חשכוע כתחילת
 כעניין פלומץ, יחזקאל שר־־האוצר,

 ללץ מלהבטיח נמנע פלומץ אולם זה,
דכר.

 היה שכו מוריץ, יצחק של עורכי־הדין
 דדטותף תמיר שמואל שר־המישפטים

לממשלה. שהצטרף עד הככיר,

 יתבע .,הידטון״

הממשלה את
 להגיש עומד כירושלים ״הילטוך מלון

 לענייני ועדת־השרים נגד אזרחית תכיעה
 יצחל השר עומד שכראשה וטכסים, סמלים
מודעי.

 עדיין כי טוען הילטון כספית. היא התביעה מהות
 בהזמנת שערך, הארוחה דמי את קיבל לא

 קארטר. ג׳ימי ארצות־הברית, לנשיא הוועדה,
 במישכן קארטר לכבוד נערכה החגיגית הסעודה
חודשים. כמה לפני הכנסת

ישלם יוהארץ״

אלף 600
 מיז• לבצלאל לשלם ייאלץ ״האיץ׳׳

 עוד לירות, אלף כ־ססס של סכום רחי
 אם — הפיצוי גופה שייקכע לפני
 לשלם העיתון על יהיה אשר — ככלל

הדיפה. הוצאת כיגלל למיזרחי
 לירות אלף צ50 של הסכום מילבד
עור• כשכר־טירחת השופטת שפסקה ט ***יי * * ■•ו■ מו

 אלף צ05כ־ מהם לירות, אלף 350
 תכיעה על כית־מישפט אגרת לירות

 הוצאות עכור והיתרה מיליון, 10 כםך
 והוצאות פרוטוקולים העתקת של

שונות.
 שיגרו ככר מיזרחי של פרקליטיו

ב להשליש ל״הארץ״, ככתב דרישה
מייד. הסכום את ידם

 מסועפת חקירה

סיף בנאות
 פרשת את לחקור מייוחד צוות הקימה המישטרה

 לבין ואוהדיהם נאוודסיני מתיישבי בין המאבק
 גן־הירק. בפרשת צה״ל, חיילי

 דן רב־פקד עומד כראשו אשר הצוות,
 חומר וריכז עדים, עשרות ככר חקר גולן,

 להגיש עומד הוא רכ. ומתועד מצולם
 כימים המישפטי ליועץ מסקנותיו את

הקרוכים.

 סויה תותר

אדום ברמוור
 ההצעה את עתה בוחנים מישרד־התחבורה מומחי
 ברמזור כאשר גם ברמזור, ימינה רכב פניית להתיר

אדום. אור דולק
 כעולם, ארצות ככמה מונהגת זו אפשרות

 סכנה. מהווה אינה כי התכרר ושם
 בודקים בהצעה, הבטיחותיים ההיבטים מילבד
 שלה. התקציביים ההיבטים את גם המישרד מומחי

 בכל להרכיב צורך יהיה על־כך, יוחלט אמנם אם
 שילוט ולהתקין מהבהבים, צהובים רמזורים צומת

ולהולכי־הרגל. למכוניות מתאים

מרגלית דן
 המפד״ל ואנשי קואליציה אנשי שניהלו בשיחות

 לשכנעו הללו ניסו המר, זבולון שר־החינוך, עם
 לתפקיד מרגלית, דן הארץ, כתב מועמדות על לוותר
 להשיג הבטיחו זאת ותמורת הטלוויזיה, מנהל

 צוקרמן. ארנון להדחת נרחבת הסכמה
 מועמדים של אחדים ־שמות הועלו

 כי אם ההצעה, את פסל לא והמר חדשים,
כך. על לדון שהות כיקש

■ ■! 1■
 נאמר זה גליון של 32 בעמוד ז טעות תיקון

 לצד בתצלום מופיע מיזרחי בצלאל הקבלן כי בטעות
 בתמונה מיזרחי בצלאל מופיע למעשה שולמית. אשתו,

צרפתי. (״מנטש״) מרדכי של בתו לצד זו


