
ך וצוון■ ת
ג ר ש בו ר ד

 הד״ר דרש ■השוטרים מאבק של בעיצומו
 עד הממונה שר־הפנים בורג. יוסף

 י להתפטר המישטרה ממפב״ל המישטרה,
מתפקידו.

 חיים רב־ניצב התפטרות שעם היה בורג של שיקולו
 וההתפטרות במשבר, כאשם המפנ״ל יוצג תבורי,
 הרוחות. את להרגיע תעזור

 של לשליחיו ואמר להתפטר, סירב תכורי
 לא ״אני :הדרישה את לו שהביאו בורג,

 לממשלה להציע יכול בורג מתפטר:
אותי:״ לפטר

ה ר ט ש מי ה

ת מ ח ק נל פ או ב
 שממל־ לכך ולהביא לנטות החליט הארצי המטה
 השוטרים, הפגנת בראש שעמד מי אופק, דויד ראשון
 שיש חמורים, סעיפי־אישום לפי לדין יועמד
קלון. עימם

 אופק את לרדוף היא הארצי המטה כוונת
 עורך־דין שהוא אופק, יורשע אם הסוף. עד

 יישלל קלון, עימן שיש בעכירות כמיקצועו,
לעריכת־דין. רישיונו ממנו

ר י קו ד ס בי ת א א
 והנשיא אישור הגיע האחרון השני כיום

 לתוכנית־הסיורים אל-סאדאת אנוור
 לישראל יגיע הנשיא כארץ. לו שהובנה

 5כ־ ונכדיו, ג׳יהאן אשתו עם יחד
 הפרטית ביאכטה יבוא הוא בספטמבר.

 ובצפירות כמיסדר כנמל־חיפה, ויתקכל שדו
כנמל. שיהיו האוניות כד של

 הנשיא ואת ממלכתי, טכס יהיה בנמל־חיפה הטכס
 חיל־הים חיילי נבון. יצחק נשיא־המדינה, יקבל
מישמר־הכבוד. יהיו

בשיחותיהם. ובגין טאדאת יתחילו היום באותו
 ארוחת־ערב נשיא־מצריים לכבוד תיערך בערב

נשיא־המדינה. מטעם ממלכתית
 היום בין האירועים חלוקת לגבי הוחלט לא עדיין

 7וה־ 6ה־ בארץ, סאדאת של לביקורו והשלישי ,שני1
בטכניון, יסייר הוא האלה הימים בשני בספטמבר.

 העיר ובחוצות יגור בקיבוץ אלסינט, החרושת בבית
 ארוחת־ערב לכבודו תיערך בחודש 6ב־ חיפה.
 ולמחרת, ראשיהממשלח, על־ידי דן־כתזל, במלון

המונית. מסיבת־קוקטייל
 אלא שדו, ביאכטה יתגורר לא סאדאת

ארוחות* גס יתקיימו שבו כרמל״, כ״דן
 יום תהיה סאדאת ג׳יהאן והדיונים. הערב

 נבון, אופירה אשת־הנשיא, אורחת אחד
ראש־הממשלה. אשת אורחת ובמישנהו

ח ב יבנו ת חו רו די
 יהיה מישרד־השיכון, חוגי שפירטמו למה בניגוד

 מהמצופה. בהרבה קטן השנה הדירות בניית היקף
 תחת דירות אלף 15 יבנה הפרטי הסקטור

 תכנה הממשלה ואילו הצפויות, אלף צ0
 שהבטיחו האלף 20 תחת דירות, אלף 12
בגין. מנחם וראש־הממשלה, לוי

ריוו בן־גו

ל ה ה וזו ד דווי ט ה
 כן־ יריב הד״ר כן־גוריון, דויד של נכדו

 לניהול המועמדים אחד יהיה אליעזר,
שהודח. צוקרמן ארנון שד כמקומו הטלוויזיה

 הדוקטורט שנושא בן־אליעזר, של למינויו הזזצעה
 מחוגי דווקא באה הישראלית, הטלוויזיה היה שלו

 ראש־הממשלה. מצד חיובית בתגובה וזכתה הליכוד,
 בן־ שד נכדו תקף אחדים חודשים לפני

 מנחם על והגן המערך ראשי את גוריון
 חשבון עד שפורסמו גדולות, כמודעות בגין

 הצהרתו כפרשת העיתונים, כבל הליכוד
 על הכריז ״רק כן־גוריון בי בגין של

המדינה.״ הקמת

 111*0 ערג־רם

ב ר ר ס חזו ל
 שלושה לפני •טפורסמו לידיעות כניגוד

 שר־האוצר כין שיחת־הטדפון עד שבועות,
 עמירם מישרדו, מנכ״ל לבין ארליך, שימחה

 שלפיהן בחוץ־לארץ, כטיול השוהה סיוון,
 צורך אין כי ארליך את סיוון שיבנע

 היום מתברר סיוון, של חופשתו כביטול
 לארליך הודיע פשוט סיוון עמירם כי
 הדבר אם גם ארצה, לחזור מובן אינו בי

כמישרתו. לו יעלה
 סגנו, פיטורי אחרי לחזור מסיוון דרש ארליך

 כשנאמר גם שוכנע לא סיוון אולם פלומין, יחזקאל
העניינים.״ את שינהל מי ״אין כי לו

ת ש ר ח פ ר מיז

 לכן. קודם שמילאה התפקידים אותם את בדיוק
 והטבות יותר, גבוה שבר יש ליועץ־שר

לעוזר. או לראש־־לישבה ההטבות עד העולות

 נגד ■רה ק ח

ח ד בי ר נזז ש
 של מזכירתו נגד עתה מתנהלת חקירה

 הבכירים. השרים אחד
 קשר מזכירה אותה קשרה החשד, פי עד
 טוכות־הנאה לקבל כדי שדה השר עם

 הצדקה. ללא הממשלתית, מהקופה כספיות
 אבן אם נבדק עתה, הנערכת בחקירה

 ככית־מלון מזבירת־שר אותה מתגוררת
 הוצאותיה, כד כאשר כירושלים, מפואר
 משולמות והמשקאות, האובד ובכללן

 לה שיורידו מכלי המישרד, עד־ידי ישירות
עליהן. מס־הכנסה

 מקבלת מזכירה שאותה הידיעה גם נבדקת
 קילומטרג/ והוצאות כרכב דמי־שימוש

 מכונית. כלל לה שאין למרות
 אותה של לשר החקירה על נודע כאשר

 להפסקת כבירים לחצים הפעיל הוא מזכירה,
החקירה.

ר ש לין א ד תן י תח מ
 כיום לשאת עומד ידלין אשר

 עורכת■ ידידתו, את השבוע החמישי
 יקבל ידלין דאשה. דיכני, טדי הדין,

 לכבוד מהכלא שעות 48 כת חופשה
 מישפחתי כחוג ייערכו אשר נישואיו,
 ידידי רק יוזמנו ושאליהם מצומצם,
 כיותר. קרובים מישפחה

פרנקל♦ איפר הרב יערוך טבס־הנישואין את

ת ש ד ח ת ה״ מנכ״למ מ בי ה ״
 יצחק הפרופסור לממשלה, המישפטי היועץ
 האפשרות את אלה כימים בודק זמיר,

 למישפט מיזרחי בצלאל הקבלן את להעמיד
 עד המפורסמת השיחה כגלל פלילי,

 כתל־אכיב, בכית־־קפה שנערכה ״הלבן״
קצין־מישטרה. על־ידי ושצותתה

 ולנשטיין, שולמית בתל־אביב, בית־המישפט שופטת
 אמנם הוא ש״חלבן״ מאמינה היא כי בפסק־דינד, קבעה

 לא דובר שעליה שהעיסקה משום אך הרואין,
 בסמים. עסק שמיזרחי לכך הוכחה אין בוצעה,

 הורשעו ומאדאה, מישפט אחר, במישפט אולם
 המחוזית השופטת על־ידי ואחרים אסלן יחזקאל

 י לא השופטת דומה. שיחה בגלל בן־עיתו הדסה
 על אלא עיסקת־סמים, ביצוע על אסלן את הרשיעה
שלוש עליו וגזרה עבירה,״ לביצוע קשר ״קשירת

חקן ש ר״ ״ עי צ
 שערוריה־זוטא בגלל למרד, קרובים הבימה שחקני

 לאירופה, עומר, שמואל המנכ״ל, בנסיעת הקשורה
 הבימה״. בענייני ״לטפל כדי כביכול

 הסתבר לדרכו, יצא שעומר אחרי רק
 נספחת־ שד הזמנה לעצמו הפקיע הוא כי

 לשחקן לאפשר שנועדה האוסטרית, התרבות
 כפסטיבל לחזות חסר־אמצעים צעיר

 אופקיו. הרחבת דשם זלצבורג,
 יוסי מנהל־הייצור את לשלוח הבימה רצתה תחילה

 נמסר לבסוף אך צעיר. ואינו שחקן שאינו רודן,
בהזמנה. ישתמש עצמו עומר כי לשגרירות

שנות־מאסר.
להעמיד לממשלה המישפטי היועץ יחליט אכן אם
 יאשים הוא ״הלבן״, פרשת בעיקבות לדין ממרחי את

רעבירה. לביצוע קשר בקשירת אותו ע ה ש ודי

ח ץ נורי פ ת ח עצ יו
 שמואל של הפרטית מזכירתו ,שהיתר מי חפץ, נורית
 ועוזרתו לישכתו ראש לדרגת במפתיע ושעלתה תמיר,

 היא נוספת. בדרגה הועלתה שר־המישפטים, של
למלא ממשיכה שהיא למרות כיועץ־לשר, מונתה

□ ל עו ה ה׳ ״ הז

ת על הבוונ
 כעת מתכננים כמישרד־המישפטים

 הזה״, ״העולם נגד שונות פעולות
 ככל למישפט להביאו היא כשהכוונה

פלי תיקים כמה אפשרית. אמתלה
 הכנה. כשלב בכר נמצאים ליים
 בהצעת־ מתכטאת לכך הסיכות אחת

 השבוע אכנרי אורי שהגיש החלטה
 כסיכום של״י, סיעת מטעם לכנסת,

 וכה מישרד־המישפטים, עד הדיון
 את מגנה ״הכנסת :השאר כין נאמר,

 בהד כימי המישפט יסודות עירעור
 קד הכנסת הנוכחי... השר של נמו

 נוהג הנוכחי שר־המישפטים כי בעת
מדי תואמת שאינה כצורה כתפקידו

דמוקרטית.״ נה

ת ד ע 3 הב בוו 0*0
 ח״כ הכנסת, שד ועדת־הבספים יושב־ראש

 משכורת תשלום עד החליט לורנץ, שדמה
 שד החדש הכלכלי ליועץ כמיוחד גדודה

 שתהיה משכורת פירט, מנחם הוועדה,
 סגן־שר. שד למשכורתו צמודה
 נוח הוועדה, של הקודם הכלכלי היועץ
 פי על כהרבה, קטנה משבורת קיבל פדוג,
האקדמאים. דירוג

 פרידמן, (״רמי״) אברהם הד״ר נציב־שרות־המדינה,
 לפירט, סגן־שר של משכורת לתת ההחלטה על מחה

אותה. לבטל לורד, נתנאל ממזכיר־הכנסת, ודרש

■ ם שר לי ר ב לי ה

לו חי ת ד ה בו ע ל
 שימחה שר־האוצר ובעיקר הליברלים, שרי ארבעת
 לזמן התחילו ניסים, משה והשר־בלי־תיק ארליך
 המיפלגה מרכז חברי כל את פרטיות לשיחות אליהם

הליברלית.
 המרכז חברי על להשפיע מנסים השרים

 כוודאי שתועלה כהצעה, לתמוך •טדא
 של להתפטרותו המרכז, של הבא כמושב
 את מזמינים ■השרים מהממשלה. ארליך

כירושלים. דלשכותיהם חכרי-המרכז
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