
י,שקרן״, פרס
חוור ייגדי רביו
 בין שעבר הששי כיום שנערכה כפגישה

 שרי לכין כגין, מנחם ראש״הממשלה,
 :לדמוקרטים כגין אמר הדמוקרטים,

 יכוא מי האלטרנטיבה. על ״מדברים
 עלול למדינה, מסוכן הוא ץ פרם ץ במקומי
 ושקרן.״ אמין לא לערכים, הרכה למסור

 אמין, הגון, ״הוא כגין: אמר רכין על
חזון.״ לו אין אכל לנתח, יודע

:בגין
לשרון אבנוו לא
 ישיבת־ לפני יומיים שהתקיימה פגישה, באותה

 ראש־הממשלה בין התנגשות אירעה שבה הממשלה
 אמר שרון, אריק שר־ר,חקלאות לבין בגין מנחם
 לא אני שיהיה, מה ״יהיה הדמוקרטים: לשרי בגין

 לאיומים להיכנע לי נמאס שרון. לאריק עוד אכנע
שלו.״

הכשיל בגין
* ״דולצ״ן אח

 הנהלת יושב־ראש של מחנהו לאנשי התגלה עתה רק
 ראש־הממשלה, כי דולצ׳ין אריה ,הסוכנות־ד,יהודית

 במיפלגה הפנימיות בבחירות מעורב דיה בגין, מנחם
הליברלית.

 המקורכים אנשים היו דולצ׳ין, לטענת
 בשמו מעורכים החרות, תנועת מתוך לכגין,

 יצחק שר־האנרגיה, כין הכרית כהקמת
 שימחה סגן־ראש־הממשלה, לבין מודעי,
 של בחירתו את לסכל כדי וזאת ארליך,
הליברלית. המיפלגה ליושכ-ראש דולצ׳ין

■ את כתב מ
ההתפטרות טפתפ

 לזהותו בנוגע שונות שמועות נפוצו מיפלגתיים בחוגים
 שר־ של ההתפטרות מיכתב את שכתב האדם של

 וייצמן. עזר לשעבר, הביטחון
 הוא המיבתכ מהכר לפיהן שמועות, היו

 אלה שמועות שריד. יוסי העכורה ״כ ח
 של המדוייק שהנוסח שנודע אחרי פשטו

 מיפלגת■ יושב־ראיט של בידיו היה המיכתב
 לידי שהגיע לפני פרם, שימעון העבודה,

ראש־הממשלה.
 נפוצו אחר־כך זו. שמועה בתוקף מכחיש שריד

 דווקא הידועים חרות, מאישי כמה כאילו שמועות
 המיכתב. בניסוח עזרו בגין, כנאמני

 לוודאי וקרוב שמועות בגדר הן ההשערות שתי
הקרובים. יועציו עם המיכתב את חיבר שווייצמן

מאמרי□ מ־לחמח

 מיפלגת־העכודה, יושב־ראש כין הקרב
 רכין, יצחק ח״כ לכין פרם, שימעון ח״כ

בעיתונים. מאמרים סכיכ עתה מתמקד
 צוות, בראש שריד יוסי ח״כ ניצב פרס של במטהו

יותר של פירסומם שעבר השבוע בסוף שיזם

 בדבר בפרס. התומכים בעיתונים, מאמרים מעשרה
 ישעיהו של — אחד ביום מאמרים שלושה הופיעו
 התומכים גור, (״מוטה״) ומרדכי אשד חגי אברך,
 (״שייקר,״) ישעיהו פירסם אחרונות בידיעות בפרס.

 מאמר פירסם ובמעריב בפרס, תמיכה מאמר בן־פורת
 עשה פוסט בג׳רוזלס ברונו. מיכאל הפרופסור כזה
סגל. מארק זאת

 פעולת־ עתה מכינים רכין של המטה אניטי
כרכין. תמיכה מאמרי של מכול כצורת נגד,

 הזטין פרס
עליו התקפה

 בשבוע שנערך הדיבור, תרבות על בכנסת הדיון
 משד, ח״כ סיעודהמערך, יושב־ראש ביוזמת שעבר
 שימעון המיפלגה, יושב־ראש ביוזמת תוכננן שחל,
 שראש־ כך על המוקדמות הידיעות חרף פרם,

 פרם־רבין בריב להשתמש עלול בגין, מנחם הממשלה,
תשובתו. בדברי
 ככגין ולהשתמש להסתכן, החליט פרס
 הוא וכי אותו משמיץ שרבץ להוכיח כדי

 רכין. על אחת רעה מילה כתב לא מעולם
 פרס הדגיש כגין, של נאומו אחרי ואמנם,

 למצוא הצליח לא שכגין עיתונאים כפני
 את פרם משמיץ שכה אחת ציטטה אפילו
יריכו.

רוצה תמיר
מישרדים לרכוש

 שלמה ח״כ אל פנה תמיר, שמואל שר־המישפטים,
 מישרדים לרכוש האפשרות בדבר והתעניין אליהו
 גבירול אבן ברחוב אליהו מקים שאותו החדש בבניין

בתל־אביב.
 מתעניין הוא כי לאליהו, הסכיר תשיר

 ולא הפרטיים עסקיו לשימוש כמישרדיס
 כמה יודע ״מי :מישרד־־המישפטים למען

 אהיה ככלל ואם בממשלה, אהיה עוד זמן
הכאה.״ ככנסת חכר

הויגגד שפיר
לגוד׳

 לא שפיר, הרצל רב־ניצב המישטרה, מזכ״ל
 האלוה את למנות הכוונה על כלל ידע

 לתפקיד זאכי (״גנדי״) רחכעם (מיל.)
 המישטרה. באגף ובפיקוח ככיקורת הכרוך
 כעיתונים, מהפירסום רק הדכר נודע לשפיר

 הד״ר שר־הפנים כפני המינוי על מחה ואז
כורג. יוסף

 אני לא ״זה :היתר, לשפיר בורג של תשובתו
 בורג כי ידע שפיר אולם למרקוביץ.״ תפנה עשיתי,

 סמנכ״ל על־ידי הוצע שהוא אחרי המינוי את אישר
 מרקוביץ. יעקוב מישטרה, לענייני מישרדו

 לשפיר. בורג כין היחסים הורעו לאחרונה
 של כנימה חש שהוא התלונן המפכ״ל

 השר. של מצידו זילזול
 הסביר גנדי, בפרשת יסודי בירור שפיר כשדרש

 התבקש אלא מינוי כל קיבל לא גנדי כי בורג לו
 שבועיים, שבוע לו יקח ״זה חוות־דעת. לכתוב

 את השר הרגיע אצלנו,״ אותו נראה לא ואחר־כך
המפכ״ל.

■ שפר *?בד גוד
 של סכום יקבל זאבי (״גנדי״) 'רחבעם (מיל.) האלוף

 לאגף המיסמך הכנת עבור לירות אלפים כעשרת
 במישרד־הפנים. ההמישטרה

 שר■ אך שכר, כלל לקכל שלא כיקש גנדי
 שהוא כך על עמד בורג, יוסף הד״ר הפנים,

 שלו, חוות־הדעת הכנת עכור שכר יקכל
גנדי. של המינוי ככתב צויין אף והדכר

■בטלו ח״כים
חתימת□

 ביטול על השבוע להודיע עומדים חברי־כנסת כמה
 אולמרט אהוד ח״כ שהפיץ המיסמך על חתימתם

 רחבעם (מיל.) לאלוף הפניה בעניין חברי־הכנסת, בין
 המישטרה. ענייני על חוות־דעת שיחבר זאבי, (״גנדי״)

הם כי דשר־הפנים, יודיעו חכרי־הכנסת

 כעניין אליו מהפניה חתימתם את מסירים
 אותם הטעה שאולמרט להם שנודע משום

 שהיה מיסמך על חתמו הם וכי כפרטים
כוזב. מידע על סכוסס

יורדים רופאי□
לדרוס-אפריקה

 לעזוב עומדים צעירים רופאים עשרות כמה
 לדרום־אפריקה. ולרדת הארץ את השנה

 ישראליים רופאים כין קיטר נוצר לאחרונה
 שהציעו כדרום־אפריקה, כתי־חולים לכין

מצויינים. ומחייה שכר תנאי לישראלים
 רבים ברופאים. משווע מחסור קיים בדרום־אפריקה

 ולקנדה׳ לארצות־הברית היגרו זו ארץ מרופאי
 להציע דרום־אפריקד, שילטונות את שדחפה עובדה
 מארצות־חוץ לרופאים במיוחד טובים תנאים

לארצם. לבוא המסכימים

כהוא אנשי
פורים 3ל!ר3 פועלים

 ״כך״, תנועת כהנא, מאיר של תנועתו שי2א
 כיותר נמרצת פעילות כאחרונה מגלים
כערי־פיתוח. כעיקר מורים, כקרב

 זבולון שר־החינוך, של ללישכתו הגיעו לאחרונה
 המוקיעים בתי־ספר, ומנהלי מורים של מיכתבים המר,
 בהגנה עוסק שהוא כך ועל שלו ״המתינות על אותו

 בבדיקה חינוך.״ בענייני שיעסוק תחת ערבים על
 לפעילות היוזמה כי התברר, המישרד אנשי שערכו
בערי־הפיתוח. כד,נא תנועת של בפעילים מקורה

תקימו יהלומנים
גפיה קרן
 יהלומנים של בריחתם סמכת שנפגעו יהלומנים
 דולר, מיליוני של חובות אחריהם המותירים מהארץ,
 לשעבר, מישטרה אנשי לעזרת לפנות החליטו

 שברחו. עמיתיהם של החובות בגביית שיעסקו כדי
 לארצות־ בריחתו היתד, הגמל גב את ששבר הקש

 כנגד מיסטריאל. מיכאל היהלומן של הברית
 רמאויות על למישרה תלונות הוגשו מיסטריאל

 היהלומנים בחוגי אך דולר, אלף 600 של בסכומים
 דולר. מיליון שני על עולים בארץ חובותיו כי ידוע

 מיליון .צ5 כת קרן הקימו היהלומנים
 המיקצועי הייעוץ את לממן כהי לירות,

 לגייס וכדי דשעכר המישטדה קציני של
כחוץ־לארץ. מיקצועיים גוכי־חוכות

הציל רובינשטיין
טופי את

 את שהציל זה היה רובינשטיין, אמנון ש״י, ח״כ
 הכנסת. ממליאת מהוצאה טובי תופיק חד״ש ח״כ

 את ברמן, יצחק יושב־ראש־הכנסת, הפסיק כאשר
 יוצא שטובי סבר הוא דקות, לחמש המליאה ישיבת
 ברוח הוראה ההפסקה. בשעת בכוח המליאה מאולם

 בן־גל. (״איזי״) יצחק הכנסת לקצין היו״ר נתן זו
 פי על כי לכן־גל, העיר רובינשטיין ״כ ח

 מאולם חכר־כנסת להוציא אין התקנון
 ישיבה. כו מתנהלת כשלא ככוח המליאה

 החליט והלה לברמן, כך על סיפר כן־גל
 הוצאתו על להורות ואז הישיכה את לחדש
טובי. של ככוח

 ח״כ סגניתו, היושב־ראש ללישכת הגיעה אז רק
 אפשך אי כי בפניו שטענה אלמוזלינו, ארבלי שושנה

 שמחייב כפי ההוצאה, לפני אזהרותיו, את לשמוע היה
 החלטה בקבלו שגה כי שהבין ברמן, התקנון.

 ושינה ארבלי של בדבריה נתלה מדי, ומהירה פזיזה
 מהאולם. טובי להוצאת בנוגע דעתו את

 ככוח, טוכי את להוציא שניסו הסדרנים,
 לגלות התפלאו כישיבה, ההפסקה לפני

 לריצפה. מחובר הח״ב ישב עליו שהכיסא
 לחבר שלא היתה הכנסת קצין הוראת

 יהיה, שאפשר כדי לריצפה, כיסאות
 מכלי חכר־בנסת להוציא הצורך, כמקרה

 שעליו הכיסא עם נשיאתו על־ידי כו, לגעת
החוצה. — יושב הוא

 כדי הכיסאות, מיבנה את לשנות השבוע יורה בן־גל
מהריצפה. לנתקם יהיה שאפשר
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