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 אזרחים כרצח הורשע אשר צח״ד קצין
 מאסר שנות 8ל־ נדון במיבצע-ליטאני,

 הרמטב״ל על־ידי הומתק ועונשו
 להשתחרר עומד בילבד, מאסר שנות לשתי

הכא. כחודש מכלאו
 שנתיים על הועמד הקצין של שעונשו מאחד
 חודש, 16 של עונש־מאסר ירצה הוא בלבד,
 בשליש אותו לחון החליטו ושלטונות־הכלא מאחר
טובה. התנהגות בגלל נוסף,
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 שחסינותו פלאטו־שרון, שמואל ח״כ
 להגיש מתכוון השבוע, הוסרה

 עכירות על אישיות תלונות למישטדה
 ואישים מיפלגות כנגד כחירות
שונות. כמיפלגות ככירים

 עבירות־לכאורה, על רב חומר בידיו ריכז פלאטו
 בכנסת, המיוצגות המיפלגות כל כמעט של

 חמורות ואף הואשם בהן לאלה המקבילות עבירות
 לממשלה היועץ־המישפטי את להכריח כדי יותר.

 פלאטו מתכוון בידו, המצוי בחומר לחקור
רשמיות. תלונות להגיש

 מישפטו, שיפתח לפני עוד פלאטו, מתכוון כן כמו
 יקרא שבהן בעתונים, מודעות־ענק לפרסם

 לבוא אלה, בנושאים להעיד המוכנים לאנשים
עדות. ולמסור לביתו

 א״ם ברמן
ר ט פ ת ה ל

 יצחק ח״כ ועדת־הכנסת, יושכ־ראש
 השכוע כתחילת איים כרמן,

מתפקידו. להתפטר
 הליכוד סיעת כי דרש, מהליכוד קאופמן חיים ח״כ

 החסינות הסרת בפרשת דיון תערוך בכנסת
 לפני עוד פלאטו־שרון שמואל ח״כ של

 להצביע חבריו? את ותחייב בוועדת־הכנסת, הדיון
 בסיעה. שתיפול להחלטה בהתאם
 הליכוד, סיעת חכר הוא אף כרמן,

 כעכודת הסיעה להתערכות התנגד
 •טאם ואיים לוועדת־הכנסת שליחיה

 מראשות־הוועדה. יתפטר הדיון ייערף
 כונסה לא כרמן של איומו כעקכות

זה. כנושא לדון הסיעה

 בתב־^אישום יוגש
ד ר נג פ רו ג

 היועץ■ עומד הקרוכים כימים ככר
 זמיר, יצחק הפרופסור לממשלה, המישפטי

 את ולדרוש לוועדת־הכנסת לפנות
 גרופר פסח ח״ב של חסינותו הסרת

וזיוף. מירמה כאשמת
 ועדת־הכנסת להחלטת המתין זמיר הפרופסור

 להגיש כדי פלאטו־שרון, ח״כ של בעניינו
 חקירת גרופר. נגד האישום כתב טיוטת את

 ליועץ־ הוגשו הפרקליטות והמלצות המישטרה
חודשיים. לפני כבר המישפטי

מתכוון שפיר
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 שמיר, יצחק הכנסת, יושכ״ראש כי נראה
 למאכק־הירושה להתכונן ככר החל

 שר־ כנגד ראש־הממשלה, תפקיד על
וייצמן. עזר הכיטחון,

 לשיחות־רקע להזמין שמיר החל לנוהגו, בניגוד
 למרות ממתנגדיו, כאלה גם שונים, עיתונאים

 כוונתו את אלה בשיחות מציין הוא שאין
 יאלץ כאשר ראש־הממשלה, תפקיד על להתמודד

ממנו. לפרוש בגין מנחם

ס  ארל״ר ג
ניתוח יעבור
 להיות עומד ארליך, שימחה שר־האוצר,

 לעכור כדי הקרוכים, כימים מאושפז
ככיכ־קיכה. ניתוח
 ממושך, זמן ככר זו ממחלה סוכל ארליך

 כמה עכר האחרונים כשכועות אולם
 ורופאיו חזקים, התקפי-כאכים

הניתוח. על המליצו

ד ד״ן מדוע צרו
 של קולו לצרידות לב שמו רכים

 ב• השכוע הופיע כאשר דיין, משה
 למחל* אותה שייחסו היו טלוויזיה.

יסוד. לכך אין תו,..אך
 שלו, הארכיאולוגית התאונה כעת

 העצ• משני אהד נהרס• שנים, 11 לפני
 עתה, במיתדי־הקול. הקשורים כים

ה דרך לקיכתו צינור שהוכנס כעת
 דרושים ויהיו השני, העצם נפגע לוע,

לתיקנו. שיחזור כדי שכועות בשישה
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 יצחק שר־האנרגיה, בין במגעים הוחל השבוע
 יחזקאל לשעבר, סגן־שר־האוצר לבין מודעי,
 הליברלית. במיפלגה חדש גוש הקמת בדבר פלומין,

 ממשית התקרבות חלה השניים הין
 פלומין להערכת פלומין. פוטר מאז

 כמרכז רוכ החדש לגוש צפוי ומודעי,
 כעניין לפחות הליברלית, המיפלגה

ארליך. שימחה שר-האוצר, של הדחתו

תלו שרי□ '□11מ
ד״ן על
 הקואליציה, מיפלגות מכל הממשלה, שרי בקרב
 של התנהגותו נגד רבה התמרמרות קיימת

דיין. משה שר־החוץ
 דיין משה שחזר מאז כי טוענים השרים

 עכר, אותו הניתוח לאחר לפעילות,
 כחוסר־סכלנות כאגרסיכיות, מתנהג הוא

 כשרים, לפגוע מהסס כשאינו וכגסות,
לדעתו. מסכימים אלה כאשר גם
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 כניית כפרשת המישטרה שחקירת יתכן
 ראש אמיר, ז׳אק ח׳׳כ של הווילה
כקרוכ. תתחדש דימונה, .עיריית

 עתה טוענים בפרשה, עסקו אשר מישטרה, קציני
 תיק את לסגור ההחלטה כי מפקדיהם בפני

 מסויים חומר לאור מדי, פזיזה היתה החקירה
 המישטרה. לידי באחרונה שהגיע

 לחקור המישטרה ממיטיכה כינתיים
 נגד שהועלו מידמה כהאשמות

מלעם. פרץ יצחק ח״כ מדימונה, אחר ח״ב

 יוזמן אלון
□ ״ ר צ מ ל

 על־ידי למצריים בקרוב יוזמן אלון יגאל ח״כ
 עלי. חסאן כמאל הגנרל המיצרי, ההגנה שד

 שר- של ככיתו שנערכה כמסיכת־הגן,
 כתחילת וייצמן, עזר הכיטחון,

 ועלי אלון הסתודדו עלי, לככוד השכוע
 חוויות כיניהם והחליפו ארוכה שעה

 מול זה לחמו בה השיחרור, ממילחמת
 ישראל. של הדרומית בחזית זה

 שמצא עלי, אחר־כך סיפר למקורביו
 כיותר החכמים האנשים ״אהד את כאלון

 להזמינו עומד הוא ובי כישראל,״
למצריים. האייטי כאורחו

 מיפלגת־העבודה, יושב־ראש הציע כזכור
 האחרון בסיורו אליו להצטרף לאלון פרס, שימעון

 לא שפרם משום סרב אלוך אולם במצריים,
רביו. יצחק לשעבר, ראש־הממשלה את גם הזמין

ש בהן וןתגי י

 כנגד בג״צ להגיש עומדת כהן גאולה ח״כ
 בלח״י, לשעבר מפקדה הכנסת, יושב־ראש

שמיר. יצחק
 הכנסת אין מדוע לנמק משמיר תדרוש כהן

 בנא״י, החדשה לסיעתה להעניק מוכנה
 בה הכירה שהכנסת למרות המיפלגות, מימון את

כסיעה. שמיר משה ובח״ב
 לה אמרו בהן של היועצים־המישפטיים

 את ידחה בית־הדין־הגכוה־לצדק בי
 פי על זה, שאין משום הסף, על כקשתה

 נגד לפעול כג״צ של כסמכותו החוק,
 זאת כבל החליטה בהן אולם הכנסת,
 הקהל דעת את לעורר בדי בג״צ, להגיש

 את ממנה המונע הליכוד, נגד
מימון־המיפלגות.
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 אחד על להשפיע הצליחה המישטרה כי נראה

 קברניט של הברחת־הזהב בפרשת החשודים
 עד־מדינה. להיות פרסמן, עקיבא אל־על,

 מהשניים: אהד יהיה עד־המדינה
 מסוף מנהל או דליה, פרסמן, של רעייתו

 כרוך. שלום בלוד, ״ארקיע״
 עדת■ תהיה פרסמן דליה כי החשד

 שהמישטרה לאחר התעורר המדינה
 בערכות. לשחררה לפתע הסכימה

 בעלה. נגד להעיד תובל פרסמן דליה
 להבריח אפשר אי החוק על־פי
 היא אם אולם כעלה, נגד להעיד אשה
מתקבלת. עדותה מרצון, זאת עושה
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 שר־ההגנה את המלווים מצריים, גורמים
 עלי, חסאן כמאל הגנראל המצרי,
 מישפחתו כי לספר יודעים כארץ, ככיקורו

 גמאל לשעבר, נשיא־מצריים של
גרוע.״ כמצב ״נמצאת נאצר, עכד־אל

 המצוקה, היא מה לספר סרבו גורמים אותם
 נתנו אך נאצר, של קרוביו נמצאים שבה

 המדובר כי להבין, איתם ששוחחו לישראלים
קשה. כספי במצב

מן הצעות קר צו ל
אר הטלוויזיה, של המודח המנהל

מ בהצעות-עבודה הוצף צוקרמן, נון
פר אחרי וציבוריים פרטיים גופים

שלו. ההדחה שת
 הרציניות ההצעות שתי בי נראה

שימ שר־האוצר של דווקא הן כיותר
 אחד לצוקרמן הציע השר ארליך. חה

 או אל־על״ מנכ״ל :התפקידים משני
 עמירם במקום מישרד-האוצר, מנהל
המאו בכל תפקידו את העוזב סיוון

דצמבר. כחודש חר
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