
חץ בגין לו
ו״צטן את
 אנשי־לישכתו עם שנערכה כשיחה

 ראש־ השכוע התבטא כיותר, המקורבים
 עזר שר־הביטהון על כנין מנחם הממשלה
 רשימה כאיזו יודע לא ״אני וייצמן:

 הכאה.״ ככנסת יהיה הוא
 לעקשנות הסיבות בין כי גורסים לבגין מקורבים

 דווקא חברון נושא את להעלות ראש־הממשלה,
 קו לאחרונה הנוקט בגין, שר־הביטחון. היה השבוע,

 להוכיח הקיר, אל וייצמן את לדחוק מעוניין ניצי,
 הוא שאין תנועת־החרות בקרב וייצמן לחסידי

הרשימה. בראש לעמוד ראוי

מד וייצמן ע
טר פ ת ה ל

 שריהכיטחון שקל שעכר כשכוע
מהממשלה. להתפטר אפשרות

 להתפטר רוצה שאינו וייצמן אמר אליו לקרובים
 נמאס ״פשוט אלא מסויים, נושא בגלל דווקא

העסק.״ מכל לי
 היה זה מצעד להימנע וייצמן את ששיכנעו אותם בין

 ז׳ורבין. אליעזר האישי וידידו הפירסומאי
 שקיימת היה וייצמן את ששיכנע הנימוק

 שרון, אריק יהיה כתפקיד שיורשו סכנה
 כידיו ענייני־הכיטחון את להפקיר ושאסור

שרון. של

ש חד ת המחלוקת ת
ב בי ׳ ס י א י ב ד י י ס
 הישראלי מטוס־יהקרב יצור סביכ המחלוקת

עוזה. כמלוא להתחדש עומדת ״לביא״
ועדות־ של לענ׳ייני־הביטחון ועדת־המישנר, חברי

 ביקרו הכנסת של וועדת־החוץ־והביטחון הכספים
 התיכנון לפי אשר בית־שנזש, מנועי במיפעל השבוע

 הוועדה מחברי כמה הלביא. מנוע את ייצר
ביותר״ שלילי ״באופן לדבריהם, התרשמו, *■־

במשימה. לעמוד יוכל לא שהוא וטענו מהמיפעל,

 ■■קרא אריק
תורה לד■!

 שר־ את להזמין מתכוון זכאי יחזקאל המערך ח״כ
 לדין־ רבני, בית־דין לפני שרון, אריק החקלאות,

 אחרי זה, הפגנתי צעד על החליט זכאי תורה.
 שרון את לתבוע האפשרויות כל את שבדק

 שרון של חסינותו כי לו והתברר למישפט־דיבה,
מצב. בכל לו עומדת
 עליו לו •טיש זכאי ליחזקאל אמר שרון

זכאי. של פליליים למעשים ורמז ״תיק״,

ה1ו3 קורב!

 מינהל־מקרקעי־ישראל לפני המליץ מישרד־התעשייה
 קורפו, שותף שבהן ,קבוצות־ר,משקיעים לשתי לאשר
 בשכונת גדולים שטחי־אדמה על ממיכרז פטור

 מינהל־מקרקעי מנהל בירושלים. וגבעת־שאול תלפיות
 יקבל, המינהל כי אמר, עקנין, יעקוב ישראל,

 מישרד־התעשיה. המלצות את הנראה, ככל
 בדרך להקים קורפו עומד מדנוור הקבוצה עם

 בקומתו אשר גבה־קומה, מיצפה לגילה תלפיות שבין
 בה שהסועדים ומיסעדה, בית־קפה יהיה העליונה

 הימים, שני ועל ירושלים נוף על לצפות יוכלו
 הישראלית הקבוצה עם וים־המלח. הים־התיכון

גדול. היפרשוק בגבעת־שאול להקים קורפו מתכוון

ר כי ה*ד ערק ב צ מ
 להסעיר העומד פלילי, מישפט כמיסגרת

 פרשיה לצוץ עומדת הארץ, את כקרוס
מדהימה.

 להביא עומד במישפט המעורבים הגורמים אחד
 מדרגה אישיות הוא אף האחר, הצד נגד מיסמכים

 מילחמת־ בעת מצה״ל שערק על ביותר, בכירה
 פליליים, הליכים נפתחו איש אותו נגד השיחרור.

 נסגר עליונים, גורמים הוראת על־פי אך
התיק. נגדו

ש הלו■ ר ר דו כ ש
 אגודת כראש שעמד מי הלוי, מאיר

 סכום על לוותר שלא החליט ״קורת-גג״,
 מיליוני !5±כ־ שהם דולר, 400 כן

 פעולתו עכור לדעתו, לו, המניע לירות,
 הקרן. למען האישיות והוצאותיו

 תדון אשר ועדת־שלושה, הקים מישרד־האוצר
 לשעבר מנהל־האגודה אולם הלוי. של בדרישותיו

 סכום■ מלוא את לו תאשר לא הוועדה שאם החליט
לבית־המישפט. יפנה הוא התביעה,

ר טו ל הנ ד ג יו
ר 100 ל■ ל דו

 כחודש החל לעכור, יוכלו מחו״ל החוזרים
 אם המכס, של הירוק כמסלול הכא,

 על עולה אינו שערכם טוכין כרשותם
דולר. 100
 50ב־ החל במכס חייבים הטובין היו כה עד

 לין, אוריאל המדינה, הכנסות על הממונה דולרים.
הפטור. סכום הכפלת על החליט

ת1כ1ת ת י ר ב ח
ה הטלפונים ח תיד

 שר• עם יחד הורכיץ, ייגאל שר־האוצר,
 על החליטו תמיר, שמואל המישפטים

 שר־התיקשורת, של כתוכניתו הדיון דחיית
 טלפונים חכרת להקים מודעי, יצחק

פרטית.
 נושא על הדיון את להקפיא ביניהם החליטו השניים

 החוק, את לנסח הצריך במישרד־המישפטים, זה
 לדחות היא שכוונתם למודעי לומר מבלי וזאת
 שר־ השליך שעליה התוכנית, את בלתי־מוגבל לזמן

יהבו. כל את התיקשורת

הקבל!■□
ה 1111־11■ עזר

 להם, לעזור ידרשו הפרטיים הקכלנים
 שלהם הריקות הדירות רכישת על־ידי
הממשלה. על־ידי

 בעיקר אחרות, ודרישות זו דרישה שיציגו לפני
 מסע הקבלנים יערכו והאשראי, המיסוי בתחום
 את להכין כדי ופירסום, יחסי־ציבור של נרחב

 על־ידי שהוקצב הסכום לדרישותיהם. הקרקע
לירות. מיליוני בשני מסתכם הפירסום למסע הקבלנים

פסק הורביץ

 פקידיו את מזמין אותו, עוקף שנאמן טען לין
 לעומתו מתפקידו. אותו ומנטרל לפגישות, לין של

 כיאות. תפקידו את ממלא לין אין שלדעתו נאמן, טען
 שפסק שר־האוצר, לפני הובאו השניים של הטענות

 מישרדו למנכ״ל הורה הוא לין. עם הצדק כי
הממונה. את עוד לעקוף שלא

נגד ספר
ט■ פ מיש ה היועץ

 שרי שלושה של האישי היועץ שהיה מי
 (״חיליק״) יחיאל עורך־הדין מישפטים,

 התוקף ספר, לאור להוציא עומד גוטמן,
 תפקיד כי וטוען היועץ־המישפטי מוסד את
 הדמוקרטי. כמישטר מהכל זה

 עוזרם גוטמן היה פרטית לפרקטיקה שפנה לפני
 חיים שפירא, שימשון יעקוב המישפטים שרי של

 אנקדוטות מביא הוא בסיפרו תמיר. ושמואל צדוק
 ועם השרים עם המשותפת העבודה על רבות

 תוקף, הוא שאותם מישפטיים, יועצים שלושה
 שמגר מאיר העליונים השופטים הם שהיום מי

 הנוכחי והיועץ־המישפטי ברק, אהרון והפרופסור
זמיר. יצחק הפרופסור לממשלה

שטרה־גנוויות מי
 כככיש מפעילי־הרדאר השוטרים, כין

 מנהגי רכים לכין תל־אכיכ,—ירו־טלים
 כלתי־ הסכס קיים זה, כקו מוניות־השרות

 המוניות את עוצרים אין שלפיו כתוב,
 110ה־ מהירות את עוכרות אינן הן אם
״ש. קט

 עוברות הן אם אחרות מכוניות עוצרים שוטרי־הרדאר
הקמ״ש. 90 מהירות את

ר תוק□ ד ג
ת נוספת ס בכנ

 קצין לבקשת נענה ברמן, יצחק הכנסת, יושב־ראש
 הקמת את ואישר בן־גל, (״איזי״) יצחק הכנסת,

 פולומבו. לשער במקביל שתיבנה הנוספת, הגדר
 הפגנת כעת התגלה זו כגדר הצורף

 כחודש לפני שנערפה הגדולה החקלאים
 את למוטט המפגינים הצליחו עת ככנסת,

 וכמעט פולומכו״ ״שער שליד הגדר
הכנסת. מישכן לתוך שפרצו

ש ■ ה ת ו פר
 קפוצות■ כשתי שותף הוא קורפו חיים ח״כ

 מהעיר והשנייה ישראלית האחת משקיעים,
 להקים העומדות שכארצות־הכרית, דנוור

כירושלים. עסקים

ת כו לין לו
 את קיכל הורכיץ, ייגאל שר־האוצר,

 המדינה, הכנסות על הממונה של עמדתו
 מישרד־ מנכ״ל עם שלו כריכ לין, אוריאל
נאמן. יעקוב הד״ר האוצר,

 למל יופיע, חוח.״ ״חעולם של הנא חגיליון
 באפריל. 3ח״ חחמישי, ביום רק חג״חפסח,

 את לחשיג יחיח אפשר תל־אביב ברחובות
הערב. בשעות חרניעי ביום כנר הגיליון


