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תיציקיך

 את מכרו חדרה נייר מפעלי כי התגלה השבוע
 לחברת בתל״אביב החדש התעשיינים בבית משרדיהם

 שלפיו התעשיינים עם לחוזה בניגוד וזאת כנס,
 שאינן לחברות משרדיהם את למכור להם אסור

 בית־התעשיינים שנים. חמש במשך תעשייתיות חברות
 במיסוי ניכרות הנחות קיבל בתל־אביב במנשיה

 אלה להנחות והתנאי כמיפעל־מאושר, הכרזתו עקב
 על הראשונות, השנים בחמשת יהיה, שהוא היד.

 תעשיה. מפעלי מישרדי טהרת
 •התעשיינים נשיא אם האוצר בודק עתה

 את למכור כהחלטה מעורם היה לא שביט,
 בחברת מניות לשביט ל״כנש״. המשרדים

״כנס״♦

שפיר. הרצל רב־ניצב המישטרה מפכ״ל
 על־פי ירושלים, משטרת ביקשה שעבר השבוע בסוף

 ממולאים ובלתי חתומים צווים המפכ״ל, הנחיות
 חנויות בעלי נגד להפעיל יהיה אפשר שאותם

 בשביתה שישתתפו חשש שהיה במיזרח־ירושלים
 הלאומית. ההכוונה וועדת על־ידי שהוכרזה הגדולה

 לפני ימים שלושה חתומים צווים לתת סירב לוי
 ממשטרת וביקש השביתה להערך עמדה שבו היום

 אם השביתה, ביום צווים ולקבל לבוא ירושלים
בכך. צורך יהיה  המפכ״ל, של דוברו פירסם זאת למרות

 כבר הצווים את לוי נתן כאילו ארד, אריה
 לוי של זעמו את עורר הדבר שישי. ביום

שפיר. עם קשה שיחה שערך

הדובר להחזרת סס■

 הבלתי־ המשרדים מכירת לעיסקת שביט,
 בתל■ התעשיינים בכית שנערכה חוקית
אביב.

יגיעו מודעי

ין בג ל ת ■13 ווו

וקמה האם
בשובטים? המישטרה

 בשבוע ערך שפיר, הרצל המישטרה, מפכ״ל
 שהיה מי עם עיניים בארבע שיחה שעבר
 לשם, ברוך סגן־ניצב המישטרה, דובר
לתפקידו. יחזור שלשם האפשרות את ובדק
לשם את פיטר הוא כמפכ״ל שפיר מונה בו ביום

 תוך להגיש עומד מודעי, יצחק שר־האנרגיה,
 לראש־הממשלה מפורטת תוכנית הקרובים השבועיים

 הממשלה להבראת דרכים שתציע בגין, מנחם
 מודעי. זאת שמכנה הליכוד,״-כפי שילטון ול״הצלת

 שרים נגד יותר קשה יד נקיטת יהיו התוכנית עיקרי
 מערכת וארגון מהקו יסטו אשר בכירים ופקידים
 הליכוד. למיפלגות חדשה הסברה

 בעצם כי טוענים למודעי המקורבים גורמים
 אולטימטום. של נימה תהיה התכנית הגשת
 שאם בגין, על עקיפה בצורה יאיים מודעי

 הליברלים יסיקו התוכנית, פי על ינהג לא
המסקנות. את

 בתוכנית, מודעי יציין האולטימטיבית, הנימה למרות
 התייצבותו על עתה כבר להודיע בגין חייב שלדעתו

הבאות. בבחירות הליכוד רשימת בראש

סרס בין קרע

 פרם, שימעון ח״כ פיפלגת־העבודה- יושב־ראש בין
 נערכה בר־לב, חיים ח״כ המיפלגה, מזכ״ל לבין

 הוברר במהלכה עיניים בארבע שיחה שעבר בשבוע
 נמנע. בלתי הוא ביניהם הקרע כי הצדדים לשני

 שלפיהן שמועות לאחרונה הגיעו בר־לב אל
 מפלגתיים בחוגים פרס אותו משמיץ

 להיות צריך לא ש״בר־לב וטוען שונים
 הבאה.״ בממשלה חבר יהיה שהוא בטוח

 בצורה פרם, הכחיש לא השניים בין בשיחה
 שמועות בר־לב, של רצונו את שהשביעה

אלה.
 למעשה פיטורו הוא השניים בין לקרע נוסף סימן
 פרס אפלבאום. בועז פרם, של האישי עוזרו של

 הוא אך מעבודתו, מפטרו הוא שאין לאפלבאום הודיע
 שימצא עד אחרת. מישרה למצוא לו מייעץ

 אל תפקידיו כל הועברו אחרת, מישרה אפלבאום
 לוי. וגדעון ביילין יוסי פרם, של אחרים עוזרים שני

 בר־לב של האישי עוזרו שנים משך היה אפלבאום
לשעבר. התעשייה שר של כנאמנו וידוע

את מחסל תמיר

העיחוווח חומש
 בתולדות חופש־העיתונות על ביותר החריף המאבק
 חסרת־תקדים, הצעת־חוק סביב להתלקח עומד המדינה
 הכנסת, שולחן על תמיר שמואל על־ידי שהונחה

 הפרטיות. על הגנה של באיצטלה
 את אך בצל מעמיד הפרטיות״ הגנת ״חוק

 הזכור חוקיילשון־הרע של המקורי הנוסח
 חופש־ קיום עצם את מסכן לשימצה,

 הכתבים שרוב לכך ותגרום העיתונות
 מאפר. של מתמדת בסכנד! יחיו והעורכים

 השבתת את שתציע קבוצת־עיתונאים שתתארגן יתכן
 זה נסיון להחניק כדי בארץ, כלי־התיקשורת כל

באיבו. בעודו
 על חרם־פירסום להטיל :אחרת הצעה
הבאות. הבהירות אחרי עד תמיר

 הקשר יחקר

בוטה של
 נשיא של הקשר את לחקור עומד האוצר

(״בומה״) אברהם התאחדות־התעשיינים,

 חשד בודקת הכנסת של החוקה־חוק־ומישפט ועדת
 כרטיסי- שקיבלו בחיפה, השופטים שני פרשת שמא
 התגלתה שנים, כמה לפני אגד מקואופרטיב הנחה

 קציני- כמה של יזום ממיבצע כתוצאה לאחרונה
 אחד של מסויים פכזק־דין על שהתרגזו מישטרה,

השופטים. משני
 ועוררה השופטים, בחוגי נפוצה זו שמועה

 שמא החיטש ביגלל רבה, אי־נוחות
 להטיל ססויימים קציני־מישטרה מבקשים

 ולהכריח השופטים, על מוראם את זו בדרך
המישטרה. רצון לפי לשפוט אותם

העונו■ ופוגע איך
 תיקו את בדקו בצה״ל גורמים

 עורך■ קריית־ארבע, איש של האישי
 שהעצני אחרי העצני, אלייקים הדין
 נפצע הוא כי עיתונאי בראיון סיפר

 סיפר העצני בצה״ל. פעיל בשרות
 צה״ל חיילי את שהשמיץ אחרי זאת
בחברון. התקיפה בעקבות הצבא ואת

 נפצע אכן העצני כי התברר עתה
 מגויים, כהיותו העצמאות, במילחמת

 העצני קרב. בעת זה היה לא אך
 או בפצצה שטיפל כעת בידיו נפצע

 ירושלים, משכונות כאחת ברימון
תפקידו. במיסגרת שלא

 ליגור*: הורג״!
טובות בלי

 יגורי אסף לח״כ פנד. הורביץ, יגאל שר־האוצר,
 את להפסיק ממנו וביקש שבליכוד יעד מסיעת

 — ״את״ה יגורי, שהקים חוג במסגרת הפעילות
הורביץ.״ תומכי אזרחים

 החדשים הבית״ ״בעלי בעיני למצוא־חן כדי
 תחת מטה יגורי הקים הליכוד, שלו,

 ושלח הליכוד״ נוער — ״יעד הכותרת
 פטיציה על להחתים כדי לרחובות צעירות

 הכלכלית ובמדיניות בהורביץ התומכת
 וכמקום חרוץ כשלון נכשלה הפעולה שלד.

 עלבונות. הצעירות ספגו החתימות
 מיגורי במפגיע דרש הוא להורביץ הדבר כשנודע
את״ה. את ולבטל הפעולה את להפסיק

לארץ יחזור הדס
 הדם, יוסף בקאהיר, בשגרירות־ישראל הראשון הציר
 סוכם כך על הקרובים. בימים לישראל לשוב עומד

 (״אלי״) אליהו הד״ר השגריר שערך בפגישות
 הדם שלו. האחרון בניקור־המולדת בךאלישר

 שנוהלי דעתו את כלל הסתיר לא לחזור שביקש
 לטעמו. אינם במצריים השגריר עבודת

 מפקידי אחד ימוגה הדס של במקומו
 מזאל. משה החוץ מישרד

 איוש של בעיה יעורר לארץ הדס של שובו
 הוא דקאהיר הדם שיצא לפני מישרות.

 כמישרד־ המיצרי הדסק על ממונה היה
 (״אלי״) אלייקים קיבל תפקידו את החוץ.

 דיין, מיטה של יועצו שהיה מי רובינשטיין,
 לשוב הדס דורש עתה שר־חוץ. היה כשדיין

 שמיר, יצחק שר־החוץ, ועל הקודם לתפקידו
לרובינשטיין. אחרת מישרה למצוא יהיה

ד ״3 3 ט ה נגד האלוף
 פיקוד־המרכז, אלוך בין פרץ הריך סכסוך
לבין לוי, וחצי״) (״מוישה משה האלוך

 עודך שהיה מי האישי ידידו את במקומו והביא
 כאחד יותר מאוחר מונה לשם ארד. אריה בדבר, לילה

 הדרכה. בנושאי תירוש תכנית הכנת צוות מחברי
 בנושא. שני הירהור למפכ״ל שיש נראה
 לשם כי נראה שעבר השבוע של השיחה למרות

הקודם. לתפקידו לחזור ההצעה את לקבל יסרב

 דמון ט ה 3וות
דוגר שד

 לנגר פיליציה עורכת־הדין של במישרדה הטלפון
 למישרד־ לנגר של פניותיה כל נותק. בירושלים

 נדחו. זה בעניין התיקשורת
 פעם בכל המוזעקת כעורכת־דין ידועה לנגר

 מהארץ. לגירוש מועמדים מהגדה שאישים
 שמא חוששים ללנגר הקרובים גורמים
 יהיה אפשר שאי כדי מכוון, הניתוק
 גירוש נסיון בעת במהירות אותה להזעיק

מהגדה. אישים של

וטלט דיין

אשטשוטרי־הר
 בימים חזר דיין, משה לשעבר שר־החוץ

 משומרי־ נמלט והוא לנוהגו האחרונים
האישי. בטחונו על המופקדים הראש
 מאוחרת, לילה בשעת מביתו דיין יצא שעבר בשבוע

 הבית על שהשומר לפני והסתלק למכונית נכנס
 הראשונה הפעם זו שומרי־הראש. את להזעיק הספיק
 המכונית אח נהג שדיין שנים, כמה בת הפסקה אחרי

 במכונית להסתלק דיין הצליח השבוע גם בעצמו.
 כל ללא לירושלים ונסע משומרי־הראש שלו הפיאט
ליווי.

 תובוד גדוסקא
הועויא ונס

 יצחק נשיא־המדינה, של האחרון המועמד
 האישי ודוברו לשכתו ראש לתפקיד נכון,
 צה״ל דובר נציג גלוסקא, עמי סגן־אלוף הוא

בירושלים.
 חופשה־ללא-תשלום מצה״ל הנראה כל יקבל גלוסקא
 פנה שאליהם קודמים מועמדים מוגבלת. לתקופה
 הפניה. את דחו המישרה את עליהם לקבל הנשיא

 הפנים, מישרד לדובר אגסי יצחק מונה מאז
מאויישת. זו מישרה אין

ביד־טו־דס׳ דא
 הזה בהעולם שהתפרסמה בקיבוצים סמים בכתבה

 האזורי הספר בית של שמו בטעות צויין )2215(
 הקיבוצית בתנועה המקומות כאחד יד־מרדכי בקיבוץ

סמים. התגלו שם
 לא ביד־מרדכי כי הסתבר נוספת בדיקה אחרי

 על-ידי זה בעניין הוטעתה המערכת וכי סמים, התגלו
בנושא. העוסקים המישטרה גורמי

ן י י ל י ג א ה ב ה
 של חבא הגיליון יופיע השבועות חג לרגל

 .20.5.1980 שלישי, ביום הזה״ ״העולם
 שני, ביום הגיליון יופץ תל-אביב ברחובות
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