
 תיק־החוץ ללא כי נראה אולם (וזזמישטרה), הפנים1
 שהוא כפי או, שר־בלי־תיק, להיות צדוק יעדיף
גלילי.״ תקן ״על זאת, מכנה

המחיר. כאותו אחד, ״איירבס״ מטוס
 למיפעל שנתיים תוך להודיע יהיה ארקיע על

שלה. האופציה את מנצלת היא אם הצרפתי
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 של לידיו שהגיעו הראשונים, הדיווחים אחד

 היד, הדסה מבית־ד,חולים צאתו עם ראש־הממשלה
 ז׳יסקאר־ ואלרי צרפת, נשיא של התבטאות על

סגור. בפורום ד׳סטאן,
 שמדינת■ ז׳יסקאר חתנכא ׳הדיווח, פי על

 שלוש עוד היותר לכל תתקיים ישראל
•טניס.

 שעכר כשכוע שערך אחרת, כשיחה
 סירב בר־לב, חיים ׳׳כ ח עם הפעם פרס,
 על כר־לם לפני סופית להתחייב פרס

 מובן היה שפרם מה בל תיק־הכיטחון.
 ״שכקונסטלציה הוא לבר־לב לאמר

 תיק־ את לך לתת יהיה אפשר מסויימת
הביטחון.״

 התיקים על לשוחח פרס מסרב אחד איש־מיפלגה עם
 עיניים בארבע מפגישה ומתחמק הבאה, בממשלה

 גד הכנסת, של ועדת־הכלכלה יושב־ראש איתו.
 לקבל הצליח לא האוצר, לתיק הטוען יעקובי,

זה. בעניין מפרס הבטחה כל

ד כו לי ם ה קי מ
ה מ חד מ מיו

 בראשות מייוחד, מטה הקמת על החליט הליכוד
לוי. דויד שר־הבינוי

 צעדים של שורה להכין הוא המטה תפקיד
 ובלבלה, חכרה נויטאי על ראוותניים

 ייצא שכהם שיכון, ענייני על וכעיקר
 הבחירות, לפני אחדים חודשים הליכוד

 זו, מכוחרי־מיפלנה הלק לשכנע כדי
עכורה. להצביע אותה, שעזבו

ה ר ט ש מי ד1 ה  ג
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 גושן, חיים עורך־הדין של המישפט
 לישכת־עורכי■ של ככית־הדין־המשמעתי

 התנגדות כגלל כקשיים, נתקל הדין,
 קיום לעצם והפרקליטות המישטרה
המייטפט.

 ותמורת ידליו, אשר במישפט עד־מדינה היה גושן
 גושן הודה עדותו במהלך לדין. הועמד לא עדותו

 המיקצועית האתיקה על ובעבירות פליליות בעבירות
 עורכי־הדין לישכת החליטה ולכן עורכי־הדין, של

 בדין, חייב גושן ייצא אם פנימי. לדין להעמידו
 עורך־הדין. רשיון ממנו יישלל

 לישבת ביקשה המישפט את לנהל בדי
 את ומהפרקליטות מהמישטרה עורכי־הדין

 ששפט כית־המישפט לפני גושן של עדותו
 הלישבה נתקלה כה עד אך ידלין, את

כסירוב.
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 המידע את לפרסם אם הוחלט לא עדיין בירושלים

םכלל. לפרסמו שלא או בחריפות, עליו ולהגיב רי ק ס ־ ת ט ח ל  טי

ר ב ע ו ב ש ה ־ סי

ל ג ר ו ד כ תון ה עי ב
 הנקרא ירושלים, כית״ר אוהדי הוג

 נגד לפעולה לצאת החליט ״חוג־סכיון״,
 המחולק ״כל־העיר״, הירושלמי השבועון

״הארץ״. ליומון ושייך ערב־שכת, מדי חינם
 כין השבוע כפוף צפויה מילחמת־סקרים

 ויצחק פרם שימעון של מטות-הפעולה
רכין.
שעל חדש, סקר לפרסם עומדת צמח מינה הד״ר

 העיר כל מדיניות ירושלים, בית״ר אוהדי לדעת
 והנהלתה. הקבוצה את בשיטתיות לתקוף היתד,

 בכל־העיר מפרסמים לשכנע הצליח חוג־סביון
 שישתנה עד שלהם, הפירסומות את להפסיק
הקבוצה. כלפי העיתון

 יתייצב הוא אם רבין, בראשות המערך, יזכה פיו
 בכנסת. מושבים 71ב־ בגין, בראשות הליכוד מול

 מנדטים. 61ב־ רק המערך יזכה פרס בראשות
 למפרסמי־הסקר. הפתעה יש ■לפרס אולם

 על־ידי שהוזמן סקר יפורסם יום כאותו
 בעליל יוכיח אשר אחרת, כהכרה פרס
דווקא. פרס של כוחו עליית את

 ״כל־העיר״ של הקרוב יופ״היטייטי כגיליון
 בית״ר להנהלת כתכת־הלל להופיע עומדת

ירושלים.
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א ו״צמן ■פרוש ל
 שעבר בשבוע ערך וייצמן עזר לשעבר שר־הביטחון

 קצב משה ח״כ ועם השרים אחד עם נפרדות שיחות
 צעד* לעשות אותו לשכנע שביקשו מחירות,

 מוגברת לפעילות ולחזור בגין מנחם עם התפייסות
בתנועה.
 הבטיח אך בגין, עם מגע לכל סירב וייצמן

ומהליבוד. מחרות לפרוש שלא לשניים
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 בארצות־הבדית, שוהה ידלין, אשר המשוחרר, האסיר
 מתכוון הוא אין זה שבשלב הודיע הוא ולידידיו

 השבוע בתחילת הצטרפה ידלין אל לארץ. לחזור
 חופשה• שקיבלה ליבני, טליה עורכת־הדין אשתו,

 עובדת. היא שבו ממישרד־הביטחון, ללא־תשלום
 כארץ שנוצרה כאווירה בי התלונן ידלין

 עליו וכי עסקים, לעשות יכול הוא אין
כארצות־הכרית. להשתקע

 שלו, השני הספר את להוציא ידלין מתכוון בינתיים
 יכתוב הספר את נזעשיהו. בית־הכלא על הפעם
 לארצות־ כך לשם יצא אשר תבור, אלי עבורו
הוא. גם הברית
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 והפיטורין הצימצומים עם ככד כד

 דווקא לאחרונה התרחבה כ״אל״על״,
 של והפירסומת יחסי־הציכור מחלקת
 והוסיפו . אגף, הפכה המחלקה החכרה.

תקנים. כמה עליה
 אחר. לתפקיד עובר אילת, משה אל־על, דובר
 שרמן, ארנולד יתפוס האגף, כראש מקומו, ואת

 במייוחד הובא ועתה אל־על, דובר בעבר שהיה מי
 להרחיב כדי באתונה, אל־על כנציג שרותו ממקום

יחסי־הציבור. מחלקת את

ם ר־ רגו א צי ת־ מ ח ד מי
ה מ לי א

 בתל-אביב הגליל טיולי חברת־הנסיעות במישרדי
 פריצה. שעבר בשבוע נערכה
 לא מזומן, וכסף דברי־ערך היו שבמקום למרות
 לטיסות־השכר הנוגעים מיסמכים אלא אלה, נגנבו

לצרפת. הגליל טיולי שמפעילה
ם קי תי

 תיקים שני פרס שימעון הבטיח כה עד
 ירכיב הוא אם הכאה, בממשלה ודאיים
 פרס הכטיה אכן אבא לח״כ אותה.

 עיריית לראש ואילו תיק־החוץ, את
 הקמת פרס הבטיח קולק, טדי ירושלים,

 יעמוד שקולק לירושלים, מייוחד מישרד
כחבר־הממשלה. בראשו

 שהיה מי עם ארוכה שיחה פרם ניהל שעבר בשבוע
 צדוק. חיים המערך, בממשלת שר־המישפטים

 פרס אך תיק־החוץ, את צדוק ביקש סרס לטענת
 תיק* את לצדוק הציע פרס לו. מלהבטיחו נמנע

 עוד. בו רוצה שאינו טען צדוק אך המישפטים,
 סיעת- יושב־ראש לתיק־המישפטים, כה עד המועמד
 צדוק שאם הודיע שחל, משה בכנסת, המערך

 עימו. יתמודד לא הוא בתיק־המישפטים, ירצה
 שאם השבוע בתחילת טענו לצדוק המקורבים חוגים
בתיק- מעוניין הוא תיק־החוץ, את יקבל לא צדוק

 למישרד* פנתה הקלים, המטוסים בעלת שחף, חברת
 קבוע קו פתיחת לה לאשר בבקשה התחבורה

 שרות שחף עורכת כיום לאילת. תל־אביב בין
 בנמל- עומדים מטוסיה תל־אביב.—אילת בקו ״טקסי״
 מלאים. כשהם רק וממריאים התעופה

 חכרת מוכנה הקבוע לקו הרשיון תמורת
 נוסעים לאילת להסיע להתחייב ״שחף״
.20/י>סכ־ ״ארקיע״ ממחירי הנמוך כמחיר

ש ייארקיע״ כו ר ת
!!איירבסיי עוד
 שכועיים לפני שרכשה ״ארקיע״, חכרת
 40 תמורת צרפתי ״איירכם״ מטוס

לעוד אופציה לרכוש עומדת דולר, מיליון

 הפריצה כי חושדים החכרה מנהלי
 המנסים פרטיים, כליטים על־ידי נעשתה
 על עוברות שחכרות־הצ׳אטרים להוכיח

להם. שניתן הרשיון תנאי ועל החוק

מן ס ד בו ט או
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 למיפעלים הראשי פקיד־השומה

 נשיא גם שהוא גרוס, שלמה גדולים,
 תפקידו את עוזב כישראל, ״כני־ברית״

 שנוצר לתפקיד ועובר כמס־ההכנסה
 חברות■ של האומכודסמן עכורו: כמייוחד
הכיטוח.

 מחברות- משכורתו את שיקבל גרוס, של תפקידו
החברות. מפני המבוטחים על להגן יהיה הביטוח,


