
1

ג ו ו י1י ן * ן ן

ר הפקיד  הבכי
ילחם

 מינוי אשר ממשלתי, כמוסד בכיר פקיד
 כעיקבות בוטל מוסד אותו לראשות שלו

 ועדת* על־ידי זוכה נכדו, שנפתחה חקירה
 לחקור כדי שהוקמה עליונה חקירה

נגדו. כהאשמות
 הקרובה בתקופה להתפטר מתכוון בכיר פקיד אותו

 נגד ציבורי במאבק ולפתוח מוסד, מאותו
עליו. הממונים
 יתמקד לא עליו הממונים נגד מאכקו

 כעניין גם אלא שלו, האישית כפרשה
 עליו הממונים על־ידי שנעשו מחדלים

שנים. משש למעלה לפני

א בגין יקיים ל

 ראשי ייפגשו לא השכוע תחילת עד אם
 כגין, מנחם ראש־הממשלה, עם הליכרלים

 ראש־ יראה הכא, שר־החוץ מינוי כעניין
 שלא לליכרלים, הכטחתו את הממשלה

 איתם, שיחה לפני שר־חוץ למנות
כמכוטלת.

 וידועה"להם מאחר בגין, עם נפגשים אינם הליברלים
 יצחק יושב־ראש־הכנסת, את למנות הסופית החלטתו

 בגין, של הבטחתו על בהסתמכם כשר־חוץ. שמיר,
 את הליברלים דוחים שמיר, למינוי התנגדותם ובגלל

 שמיר. מינוי את לדחות כוונה מתוך הפגישה,
 בגין גילה הבטחתו את עוד לקיים שלא כוונתו על

 לפני בן־גוריון, בנמל־התעופה ארליך, שימחה לסגנו,
לאסואן. צאתו

 ■תערב זמיד
באוטונומיה

 זמיר, יצחק הפרופסור לממשלה, המישפטי היועץ
 בשיחות גדולה מעורבות להראות החליט

 כה. עד מאשר /יותר האוטונומיה,
 הצהרה היה זמיר של הראשון הצעד

 לענייני ועדת־השרים כישיכת מפתיעה
 זמיר שעכר. כשכרע שנערכה האוטונומיה,

 כפרטים רק עוסקת הוועדה כי כישיבה טען
 להחליט הממשלה שעל כעוד זעירים,

 יותר וכיכדות־משקל עקרוניות החלטות
האוטונומיה. כענייני

יהיה מי
ר ע מ ב ד? בו ג ה ב

 אחראי יהיה מי להחליט תצטרך הממשלה
 הראשון האזרחי־יכשתי הגכול מעכר על
כנאות־סיני. ישראל של

 דרך הגבול מעברי על אחראית רשות־הנמלים בעוד
 מעבר־הגבול על נמלי־התעופה מינהלת נמלי־הים,

 על הצבאי והמימשל ואילת, בן־גוריון בנמלי־התעופה
 הממשלה תצטרך בגשרי־הירדן, מעברי־הגבול

 בנאות־סיני. הגבול מעבר על אחראי יחיח מי להכריע
רשות תוקם דכר של כסופו כי נראה

 לצורך מישרד־הסנים, כמיסגרת מייוחדת,
זה. נושא

ק ב ר א יש בורן ב ידו ח
 תודאלוף ראש־הממשלה, של הצבאי המזכיר
 עמד אשר פורן, (״פרויקה״) אפריים

 ולהצטרך הקרובים כימים מצה״ל להשתחרר
 החליט מישפחתו, של האלקטרוניקה לעסקי

 כמזכירו לכהן ולהמשיך במדים להישאר
 שנה. עוד ראש־הממשלה של הצכאי

 בדרגת אחר, קצין כבר מונה הפרישה ביטול לפני
פות. את שיחליף כמי תת־אלוף,

שביר נגד תסיסה
 של ראשיתה קיימת המישטרה של הארצי במטה

 החדש, המפכ״ל ״רומז״ שבה הצורה נגד תסיסה
 חפץ אינו שבשרותם לקצינים, שפיר, הרצל רב־ניצב

מהמישטרה. לפרוש עוד,
 ניצב ועם מיניקוכסקי ראובן תת־ניצב עם

 על כהרחכה שפיר שוחח שלוש אהרון
 הכינו השניים לפניסיה. היציאה יתרונות

 התפטרותם. את והגישו הרמז את
 לשם, כרוך סגן־ניצב המישטרה, דוכר לגכי
 רצה שפיר פחות. אלגנטי שפיר היה

 כדוכר ארד, אריה ״דבר״, כתב כידידו,
 עליו כי ללשם הודיע לא הוא המישטרה.

 לטקס ארד את הזמין אלא כסאו, את לפנות
 לפני אותו והציג המפכ׳׳לים, חילופי

החדש. כדובר העיתונאים

טל בו ת ת ר קו הבי
בקולנוע

 גורמי־כיטחון כין עתה הנערכות בפגישות
 גורמי■ הודיעו כתי־הקולנוע, כעלי לבין

 כמיסגרת בי כתי־הקולנוע לבעלי הביטחון
 לבטל עומדים הם התקציביים, הקיצוצים

 בתי• כשערי הביטחוניות הבדיקות את
 עוד יהיו לא אחדים שבועות כעוד הקולנוע.

 בתיקי מפשפשים הג״א וחיילות חיילי
כאי־הקולנוע.

 הגזירה, רוע את לבטל שדרשו בתי־הקולנוע, לבעלי
 חשבונם על לשכור הביטחוניים הגורמים הציעו

הבדיקות. את שיערכו כדי שוטרים־בשכר,
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 את מאשים שרון אריק שר־החקלאות

 פגן־ראש״הממשלה של דוכרו שפירא, עמיקם
 על נגדו הידיעות כהדלפת ארליך, שימחה

ב״חוות־השיקמים״. והגדר התאורה
 נאור, אריה הממשלה, במזכיר שרון חשד תחילה

 פרטים כוללות ההדלפות כי שהתברר אחדי אולם
 במישרד־האוצר, רק להיות יכול שמקורם רבים

 דוברו שהיה שפירא, הוא המדליף כי שרון החליט
כשר־האוצר. הקודם בתפקידו גם ארליך של

ת יה בו צ ת ב ש ה
ת שידורים בי ר ע ב

 (בש״י), כית־השידור״הישראלי עוכרי
 את להשבית עומדים הערכית, כשפה הרדיו

 תקציביים צימצומים כעיקכות השידורים
 לביטול ככר שגרמו במייוחד, חריפים

כמייוחד. פופולריות תוכניות־רדיו שלוש
 בערבית, ברדיו הופעלו ברשות־השידור הקיצוצים

 קבע רשות־השידור של שהוועד־המנהל לפני עוד
שלו. מדיניות־הקיצוצים את ̂^ ~ ..־ ־~ ־•־־_־ יי ̂**̂״ ̂״ ד̂*3~***ר*״

ר זהירות: א ד ל ר בו ב
 ירושלים מישטרת של המילחמה כמיסגרת

 —ירושלים כככיש הנוסעים בנהגים
 לאחרונה המישטדה מפעילה תל־אביב,

זו. ליד זו חוליות־רדאר
 לכך לב שמו תל־אביב—ירושלים בכביש שוטרים
 הם מלכודת־הרדאר, את עוברים שנהגים שאחרי

צפוייה שלא ידיעה מתוך מהירותם, את שוב מגבירים

 מלכודות, המישטרה מציבה עתה נוספת. מלכודת
 שניינדשלושה של מרחק מזו זו המרוחקות

בלבד. קילומטרים

בצבון יומי עיתון
 עיתון לאור להוציא עומדים זרים משקיעים

 וצפון חיפה כאיזור רק יימכר אשר יומי,
 כמייוחד הקרובים כנושאים ושיעסוק הארץ,

זה. איזור לתושבי
 ביותר. מתקדמים בשלבים כבר נמצאת העיתון הכנת

 הצהרונים, באחד העובד ידוע, חיפאי עיתונאי
העיתון. כעורך יתמנה

ה מ סל ב[(׳לחמת: ה
ר0ר3 1י3־

 מקורבי כי טוענים רבץ יצחק ח״כ של מקורביו
 על האחרונים הפירסומים מאחרי עמדו פרם שימעון
 דליה, רבין, של בתו בין המישפטי המאבק פרשת

 בן־ארצי. אברהם בעלה־לשעבר, לבין
 של מעוזריו אחד כי טוענים רכין מקורבי

 הפרשה פרטי את שהעביר הוא פרם
^ י• לעיתונות.

טו א תבע פל י
ח צ״צי א

 להגיש עומד פלאטדשרון שמואל ח״כ
 שלמה תל־אביב, עיריית ראש נגד תכיעה
 מהם ולדרוש העירייה, ונגד להט, 1״ (,,צ׳יצ׳

דירות. מיליוני שני עד העולה סכום
 הפסל של פסלי־זהב חמישה פלאטו־שרון תרם בזמנו
 בתל־אביב. הארץ במוסיאוץ תצוגה לשם אגם, יעקוב

 מפארק־ שחלק העירייה על־ידי לו הובטח כתמורה
 מעשיו על הפירסומים אחרי שמו. על ייקרא הירקון

 העירייה נסוגה בצרפת, פלאטו־שרון של הפליליים
 שמו. על הגן את לקרוא מהבטחתה
 אלא הציבור, לעיני מוצגים אינם פיסלי־אגם

 תרם כי טוען פלאטו לאומי. בבנק בכספת נמצאים
 התושבים. לפני אותם שתציג כדי לעירייה אותם

 בנטל לעמוד יכולה אינה כי טוענת תל־אביב עיריית
 הפסלים. יוצגו אם ממנה, הנדרש הביטוח

 ממנו ודרש צ׳יצ׳ אל פלאטו פנה לאחרונה
 מיליוני שני תמורת הפסלים, את לו למכור
 עלה הפסלים ערך כי יודע פלאטו לירות.

 כארבע לפני אותם שתרם מאז שמונה, פי
 עליית כעיקכות וזאת היום, ועד שנים

הזהב. מחירי
 הפסלים, את לו למכור מסרבת תל־אביב עיריית

 התביעה את עתה מכינים פלאטו של ועורכי־הדין
המישפטית.

יפגינו רופאים
ר פ שו ה תל״ ב

 וכני תל״השומר כית־החולים רופאי
 כשיכון־הרופאים, המתגוררות המשפחות

 שיכא, על־שם החולים לבית הצמוד
 הכביש את הקרובים כימים לחסום עומדים
 קיראץ, עם גהה צומת את המחבר החדש,
שיכון־הרופאים. בתוך העובר

 ולמישרדי־ למישטרה פנה בית־החולים רופאי ועד
 רמזורים לקבוע גדר־ביטחון, להקים ודרש הממשלה

 נענו, שלא מאחר המסוכן. בכביש ומעברי־חצייה
 הכביש. את בגופם לחסום הרופאים מתכוונים
 בית■ את להשבית היא הרופאים החלטת
מהפגנתם. ככוח יפונו הם אם החולים,

ייסולל־׳סוה׳״
ר פ ת ס ה ה ה בג

 הבונה הקבלנית החברה ל״סולל־בונה״,
 והגשרים הכבישים מערכת את מע״צ עכור

 כבדים הפסדים נגרמו גהה, בכביש
זח. כפרוייקט

 לגבי בונה סולל של התקציביות ההערכות כי נראה
 בעבודה נגרמו ולחברה מוטעות, היו העבודות עלות

לירות. במיליוני הפסדים זו


