
 חוטכיס במפד״ל־
הבחירות בהקדמת

 התמיכה וגוברת הולכת המפד״ל ראשי בקרב
 הבחירות. את ולהקדים הכנסת את לפזר בתביעה

 הצעירים, נציגי ובמייוחד המפד״ל ראשי
 יקטנו כך הבחירות שתוקדמנה שככל משערים,

 הבוחרים בקהל לנגוס הימנית התחיה מיפלגת סיכויי
המפד״ל. של המסורתי
 ראשי בין הקלעים מאחרי המתנהלים במגעים
 פרס, שימעון העבודה, מיפלגת יו״ר לבין המפד״ל

 לתביעת להיענות נכונות המפד״ל נציגי גילו
 הבחירות. את להקדים העבודה

 שמיפדגת המפד״ד אנשי מבקשים כתמורה
 קואליציה להעדיף שלא תתחייב העכורה

 עימם, קואליציה פני על הליכוד עם
 הכאה כממשלה ,גם יוחזק החינוך ושתיק
מפד״לי. שר על־ידי

 ש1עו בוטל
לפינטו ריחו?

 לסיים העומד פינטו, דניאל לשעבר הסגן
 שהוא המאסר עונש את יום 40 כעוד

 אזרחים רצח על צכאי ככית־כלא מרצה
 בעונש להקלה שוב זכה ליטאני, כמיכצע
עליו. שהוטל

 שהעניק על למישפט שעבר בשבוע הועמד פינטו
 כפיר, אילן אחרונות ידיעות לכתב ראיון בכלא

 להזדהות מבלי קרובים, ביקור בעת אליו שהסתנן
 הבלתי שהאיש ידע לא כי טען, פינטו כעיתונאי.

 עיתונאי. הוא סיפורו, את גולל שבאוזניו לו, מוכר
 35 היה עליו שהוטל והעונש בדין הורשע הוא
 דומה ראיון ימסור למשל, (אם, מאסר־על־תנאי ימי
 המישטרה מפקד הורה לכך בנוסף למעריב). גם

 חופשת את לבטל ארבל, ברוך תת־אלוף הצבאית,
 בביתו. לבילוי לפינטו שאושרה ראש־השנה

 ביום שהופעלו מלחצים כתוצאה אולם
פינטו העונש, כוטל שעבר, כשבוע היטישי

 - הרוצחים״ ייסזון
קונדס מעשה

 מחבוש ימי 14( יחסית הקל העונש
 ההמלצה ודחיית ״י) ל 150 של וקנס

 גרינשטיין מנחם רב־סמל את לשחרר
 את שהזין על כצה״ל, קבע משירות

 שכל לכך שגרם כנתון, צה״ל מחשב
 רפאל רב-אדוף הרמטכ״ל, על שאלה

״חו כתשובה תיענה איתן, (״רפול״ו
 ששילטונות מכך נבעו רוצחים״, נן

 הרס״ל שמעשה השתכנעו צה״ל
קונדס. מעשה היה גרינשטיין

כ בעיתונות שפורסם למה כניגוד
 את גרינשטיין הזץ לא זו, פרשה
 ההקלות מדניות על כ״מחאה מחשב

 בפי גם, היה לא הרמטכ״ל.״ של כדין
אידיאו מניע כל שופטיו, שהשתכנעו

שפעו לכך שתרמה מי למעשה. לוגי
 במעשה תוגדר גרינשטיין של לתו

 הרמט־ של כתו דווקא היתה קונדס
המח כיחידת היא גם העובדת ׳׳ל, כ

 נתגלתה פיו שעל הפירסום, שבים.
 של שכתו אחרי גרינשטיין פרשת

 הן מה כמחשב לבדוק כיקשה רפול
 מדוייק אינו אביה, של הנכה זכויות

הוא. אף

 את וכילה הצכאי מכית־הכלא יצא
 עצמה יריחו את מלהקיף ממשלות־ישראלמישפחתו. כחוג החג

 של מיצפה־יריחו התנחלות מילבד בהתנחלויות.
פגויה רצועה זה באיזור נותרה אמונים גוש

לתמיד נוסף כישלון
 כשבוע נחל תמיר, שמואל שר־המישפטים,

 הצליח לא הוא נוסף. כישלון שעכר
 ראש־הממשלה, את לשכנע במאמציו

 את להסיר לתכיעה להסכים כגין, מנחם
 ולהעמידו אכנרי אורי ח״כ של חסינותו

הרמטכ״ל. כפרשת פעילותו עד לדין

 תוכנית־ למימוש אופציה נותרה כך מהתנחלויות.
 רצועה, יריחו באיזור תעבור פיה על אלון,

 לשליטת שיוחזרו הגדה איזורי עם ירדן את שתחבר
 הסכם־השלום. חתימת עם ירדן

 יריחו כאיזור צפופה התנחלות הקמת
 תוכנית■ עד מוות גזר־דין למעשה, תהווה,

 להתנגד המערך עשוי זו מסיכה אדון.
 שהתנגד מכפי יותר אלה להתנחלויות

כה. עד שהוקמו ההתנחלויות לשאר
 נערכה שעבר, בשבוע הממשלה, ישיבת לפני

 בין ממושכת ישיבה ראש־הממשלה של בלישכתו
 פרשת כי תמיר, טען ישיבה באותה ובגין. תמיר
כי קבע הוא הסתה״. של פרשה אלא ״אינה פינמו

צבאי מוכיר

ואדאמס מיהי!
סניהיתבעו

 בריטנית, כממשלת לשעבד השר
 הבריטי והעיתונאי מיהיו, כריסטדפר

 כתביערדדי- שהפסידו אדמס, מייקל
 ״מעריב:׳ חצהרדן נגד שהגישו בה

 לא כירושלים, המחוזי ככית-המישסט
 בבית-המישסט פסק־הדין עד יערערו
 מתכוונים הם זאת לעומת העליון.
״מע נגד חדשה תכיעת-דיבה להגיש
בריטי. ככית-מישפט הפעם ריב״,

אח הוגשה ״מעריב״ נגד התביעה
 הגדיר בלונדון העיתון שסופר רי

הפ הבעיה על השניים שכתבו ספר
רא ממדרגה כאנמי-שמי לסטינית

 בפסק• קבע המחוזי השופט שונה.
כ שטיפטף,אליהם ״מורגש כי דינו,

אנטי מיני בל שד ארס יודעין לא
״מעריב׳׳. את וזיכה כעולם׳/ שמים

 השניים, של הישראלי פרקליטים
 להם הציע כרקאי, אהרון עורך־הדין

 בית-המיש- בפני פסק-הדין עד לערער
 ככד הגיעו השניים אולם העליון. פט

לז סיכוי להם שאין למסקנה, הנראה
ישר ככית-מישפט בתביעתם כות
אלי.

 בשעתו שהעלה אבנרי, אורי ח״ב הוא המסית
 הכנסת. של סדר־יומה על הפרשה את

 דרך, לחפש רשות מכגין ביקש תמיר
 הפרת את לבקש יהיה ניתן שבאמצעותה

 לדין העמדתו ואת אכנרי שיל חסינותו
 סרב כגין המדינה״. כנגד ״הסתה עד

 תמיר. שד להפצרותיו להיענות
 בתל־אביב השלום בית־מישפט ביטל שעבר בשבוע

 המדינה פרקליטות על־ידי שהוגש כתב־אישום
 תמיר. השר הוראת פי על הזה, העולם נגד

 למרד״ ״הסתה של בעבירה לדין הועמד הזה העולם
 את שפירסם על המדינה, לביטחון החוק פי על

 לחיילי קרא בו ציטרין, בני הסטודנט של מיכתבו
 המוחזקים. בשטחים לשרת שלא המילואים

 פרקליט טענות את קיבל שפירא חיים השופט
 שנתב־ ,פלדמן אביגדור עורך־הדין הזה, העולם

 הסף. על אותו למחוק והורה כחוק שלא הוגש האישום
 התם לא דחוק כניגוד כי טען, פלדמן
 לא ואף כתכ-האישום על המישפטי היועץ

 המדינה פרקליטות את הסמיך
הזה״. ״העולם נגד התביעה את להגיש
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דבבי! חדש
 ראש־ של הצבאי מזכירו כי הפירסום, בעיקבות

 עומד פורן, (״פרוייקה״) אפרים תת־אלוף הממשלה,
 החל שבו מתפקידו, חודשים כמה בעוד לפרוש

 כראש־ממשלה, רבץ יצחק של כהונתו בתקופת עוד
 וקשרים לחצים בצה״ל תתי־אלופים כמה מפעילים

 זה. לתפקיד־מפתח במינוי לזכות מנת על
 אינה פורן שד פרישתו כי נראה אולם

 פעמים במה בה עד סרב כגין קרובה. כה
 פורן. שד הפרישה כקשות את לאשר

 כך על יעמוד הוא הקרוב כעתיד גם
כתפקידו. לכהן ימשיך שפרוייקה

פיצוי• תבע גורן
שפיטה שנת

 פנה גורן, שלמה הרב האשכנזי, הראשי הרב
 גוש לאנשי לשלם בתביעה החקלאות למישרד
 על פיצויים המוחזקים, בשטחים שהתנחלו אמונים,
 אדמותיהם מאי־עיבוד כתוצאה להם הנגרמים הנזקים
 לא במדינה הדתיים היישובים השמיטה. בשנת
השמיטה. שנות על פיצוי כל מקבלים ואינם קיבלו

 במלומין מתעללים
נר8במ*שרד־האו

 במישרד־האוצר בכירים פקידים
 לשעבר, שר-האוצר כסגן נוקמים
 כעיקכות שהתפוטר פדומץ, יחזקאל
הברווזים״. ״ליד פרשת

 פרטית לפעילות שחזר פלומין,
צמ על אהוד היה לא כרואה-חשכון,

הקשו עמדותיו בגלל המישרד רת
 מדי לפנות נאלץ כשהוא עתה, חות.
מיש שד ללקוחות בקשר לאוצר פעם
 מה• כמה עויין. ביחס נתקל הוא רת,

 הטיפול את במתכוון משהים פקידים
בפניותיו,

 האפשרות, את לבדוק ניסה גורן אולם
 מישדד על־ידי יפוצו אמונים גוש שאנשי

 בשנת הכנסותיהם אובדן עד החקלאות
 את להפנות התבקש גורן השמיטה.
 בה עד אך למישרד, ישירות התובעים

 אם גם זה. כנושא מהם איש פנה טרם
 המשרד, ראשי הבהירו כזו, פנייה תהיה

 של בתקציבו למצוא יהיה ניתן לא
זו. למטרה הדרושים הסכומים את המישרד

רבין־^פרס יחסי
 לאחרונה גנז במדינה הגדולים היומונים אחד
 של הפופולאריות מידת על מטעמו שנערך סקר

 מיפלגת תומכי בקרב רבץ, ויצחק פרס שימעון
 של פוטנציאלים מצביעים שכלל הסקר, העבודה.
 הבוחרים יעדיפו מי את ללמוד ביקש המערך,
 רבץ. את או פרם את הרשימה: בראשות לראות

 רבץ עדיפות עד שהצביעו הסקר, תוצאות
 המזמינים של לרוחם היו לא פרם, פני על

לפרסמן. שלא החליטו והם

א:3ה היעד
כיריחו החגחלויוח

 הממשלתית ההתנחלויות בתוכנית הבא היעד
נמנעו כה עד יריחו. העיר איזור הנראה ככל יהיה

החקירה הסת״מה
,,..הלבן בפרשח

 חקירתו את סיים מישטרת־ישראל של הארצי המטה
 בין לשיחה נושא (ששימש ״הלבן״ בפרשת
 וטוביה אחרוני רחמים לבין מזרחי בצלאל הקבלן

 במישפט המרכזיים הנושאים אחד שהיתר. אושרי),
 הארץ. עיתון נגד מזרחי שהגיש הדיבה

 שעכר כשבוע סיימו הארצי המטה חוקרי
 האנשים כד שד עדויותיהם גביית את

 הגירסה עד חזרו אלה כיטיחה. •טהיטתתפו
 במקביל ככית-המישפט. כעדותם שמסרו
 הדלפת על גם כחקירה המישטרה פתחה

 ״הארץ״. לכתבי מישטרתיים מיסמכים
 יוגשו אלה תיקים כשני החקירה תוצאות

 כימים ככר לממשלה ליועץ־המישפטי
 תיקי־ יפתחו לא בי נראה הקרובים.

המיקרים. כשני תכיעה
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