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א בגין צה ל רו
תמיר את
 עמודים (ראה תמיר של לחישוכיו כניגוד

 מנחם ראש־־הממשלה, מתכוון לא )40—41
 כסיעה וחכריו תמיר את לקכל כגין,

לליכוד.
 כו כיום למקורכיו כגין אמר זו כרוח דכרים

 יש כגין לדעת מהממשלה. תמיר התפטר
 תמיר, אנשי תמיכת ללא גם רום לממשלה

 מעוזריו אחד לחמישה. יגיע מספרם אם גם
 ״ראש־ :אמר כגין של כיותר הקרוכים
 תמיר את לכלוע צייד היה הממשלה
 לקכל יסכים לא אך קואליציונית, כמיסגרת

לליכוד.״ אותו

ר חוקי  תמי
■ונלמו

 שר־המישפטים העביר שאותם החדשים החוקים
 לא בכנסת, ראשונה בקריאה תמיר, שמואל לשעבר,

 ישוב כן אם אלא ושלישית, שניה לקריאה יובאו
כשר־המישפטים. לכהן תמיר

הפי ~־ק ---------------
ימותו

בוועדת־החוקה־חוק־ומישפט.
 וחוק־ הפרטיות חוק חוק־המיפלגות,

נשיקה מיתת ימותו ההומוסקסואלים
 היושכ־ וכראשותם הוועדה, חכרי מרכית

 למעשה מעוניינים אינם גלם, דויד ח״כ ראש
 כקריאה־ עכורם הצכיעו והם אלה, כחוקים

 הככדים הלחצים מתוך רק הראשונה
תמיר. עליהם שהפעיל

ט 3 תמיר  מס
א ר ול ט פ ת ה

 האחרון, הראשון ביום שנערכה בישיבת־הממשלה
 עד תמיר, שמואל המתפטר, שר־המישפטים המתין
 מיכתב־ההתפטרות את שהגיש מבלי הישיבה, לסוף

 השולחן. על לצידו מונח שהיה
 בגין: מנחם ראש־הממשלה, אותו שאל הישיבה בסוף
 ״המיכתב :לו השיב תמיר ?״ המיכתב עם מה ״נו,

 לבגין. אותו למסור כוונה שום הראה לא אך פה,״
 זינק שוסטק, אליעזר שר־הכריאות,

 :המיכתכ את וחטף תמיר אל ניגש ממקומו,
 אמר הוא שלי,״ כידיים אתה ״עכשיו
 חכרי-הממשלה. של צחוקם לקול לתמיר

 השים ממנו,״ העתקים הרכה עוד לי ״יש
 תמיר של חכרו שהיה ושוסטק, תמיר, לו

 ״הכוונה אמר: המרכז־החופשי, למיפלגת
 שוסטק הגיש כך אחר הפוכה.״ היתה שלי
לכגין. תמיר של ההתפטרות סיכתב את

ס ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ן י מי מגייס דו
ת וייצמן א

 של סידרה נערכה האחרונים בשבועות
 וייצמן, עזר לשעכר, שר־הכיטחון כין שיחות

 הסוכנות־היהודית, הנהלת יושכ־ראש לכין
דולצ׳ין. אריה

 את לשכנע הצליח שהוא דולצ׳ין סיפר למקורביו
 וייצמן כי אם פוליטית, לפעילות מיד לחזור וייצמן
 זאת לעשות אם דולצ׳ין לדברי החליט לא עדיין

חדשה. להקים'תנועה או הליכוד במיסגרת

ג ■ועץ !,ב
 ליפל, ישראל מישרד־הדתות, של המודח המנכ״ל

 לענייני בגין, מנחם ראש־הממשלה, כיועץ מונה
 כה. עד קיים היה לא כזה תפקיד בישראל. הנוצרים
 לכין כגין כין התייעצות תוף נעשה המינוי

אכו־חצירא. אהרון שר־הדתות

ע□■!■יו
ה מוכייל ד בו ע ה

 מיפלגת־העכודה, יושכ-דאש שקיים כשיחות
 הודיע הוא מקורכיו, עם פרס, שימעון ח״כ

 מיפלגת־ מזכ״ל לתפקיד שלו המועמד כי
 הח״כ הוא הכחירות, אחרי העכודה,

 כר־עם. עוזי הירושלמי
 שר־הקליטה־ להיות הבטחה בר־עם דרש לאחרונה
 לממשלתו אותו לצרף מסרב פרס אולם והעליה,

העתידה.
הכועס. בר־עם את לפייס נועד המזכ״ל תפקיד

ת ד פי 3 ח 0*3 
אמיר ק יא ז

 נרחכת חקירה ערך מישרד־חקירות־פרטי
 דימונה, ראש־עיריית המערך, ח״כ סכיכ

 הפרטיים החוקרים אמיר. <״ז׳אק״) יעקוב
 ובפעילותו כאמיר, אישי רכב למצוא ניסו

כראש־עיר.
 בתוך לאמיר המתנגד גורם על־ידי הוזמנה החקירה

 אלף 50 למזמיניה עלתה היא מיפלגת־העבודה.
 בעיתונים, כבר שהופיעו דברים מילבד אך לירות,

מאום. בה היה לא
 רכין. יצחק של מחנהו על נמנה אמיר

 לתפקיד ;מועמדותו את להעמיד הכוונה
 ח״כ של מועמדו כנגד ההסתדרות מזכ״ל

משל. ירוחם זה, לתפקיד פרס פרס שימעון

ג3א״זנ  ר
ש ר שריר פ מ

 את ניתק אייזנברג, שאול המיליונר איש־העסקים,
 אייזנברג שריר. (״אברשה״) אברהם ח״כ עם קשריו

 הבחירות ערב שריר של הגדולים מתומכיו היה
 סכומי־עתק והשקיע במיפלגה־הליברלית, הפנימיות
 שריר. של הבחירות במערכת

 של העיסקיים בשיקוליו זאת מסכיר •טריר
 אייזנכרג עתה מעוניין לדבריו אייזנכרג.
 יצחק שר־האנרגיה, של בעיניו למצוא־חן

 כדי כליכרלים, שריר של יריכו מודעי,
 הפחם הובלת כפרוייקט גדול נתח לנגוס

לארץ.

ש ■דין ר ד
ד רי הו ח ל ה3ה א ק ד ו

 ייגאל סגן־ראש־הממשלה, ויתר לפיו הפירסום אחרי
 בתחילת ידין דרש עליו, האישית השמירה על ידין,

 ביתו בפתח השמירה מיבנה את מיד להוריד השבוע
בירושלים. רמב״ן ברחוב
 מישרד־הכיטחון פועלי על אישית פיקח ידין

* האחרון. השני כיום כן, שעשו

מורו אן ד
ס ל ה ר בי א ר ש בי

 כיקרה מורו, ז׳אן הצרפתיה השחקנית
 מורו כישראל. אינקוגניטו שעכר כשבוע

בחיפה צ0 השרון כרחוב כדירה התגוררה

 דויד התסריטים, וכותב הסופר עם יחד
מרסר.

 ביחד לכתוב כדי לישראל מרסר עם הגיעה מורו
 שניצלר ארתור של הקצר סיפורו על־פי תסריט

 וכמעט ימים, שלושה רק בארץ שהתה היא ביאנוריס.
הדירה. מפתח יצאה שלא

ם א נרצחו ה
ם רי אסי ה ה י בכוונ

 כנסיון שמתו הערכים, האסירים שני
 נוזלים מחדירת כתוצאה נפטרו הזנתם,

 צינור את הכניסו כי התברר לריאות.
 השאלה לקיכה. כמקום לריאות ההזנה

כמתכוון. נעשתה בריאות ההזנה אם היא
 בלתי* חקירה שתתנהל הדרישה את הגביר הדבר

 שרות על־ידי תתמנה שלא ועדה מטעם תלויה,
שר־הפנים. או בתי־הסוהר

 - מנצור אניס
ד קי פ ת ממלכת■ ל

 המקורב מנצור, אניס ״אוקטובר״, עורך
 לעלות עומד אל־סאדאת, אנוור לנשיא
כסיר. ממשלתי מינוי ולקכל כדרגה

אוס טר  הוזמן ש
ת רו קי ח ה ל ס כנ ה ־ ס מ

 בישראל, רואי־החשבון לישכת נשיא שהיה מי
 מנהל עם בירור לפגישת הוזמן שטראוס, ישראל

 לוין. יוסף מס־ההכנסה, של מחלקת־ר,חקירות
 שאסף מידע כעיקכות הוזמן שטראוס
מוי המודיעין  קכלת על מס־הכנסה, על הס
 טכניקה כאמצעות מלקוחות תשלומים

 המיסים כתשלום שנה של דחיה שאיפשרה
עליהן.

ללללי1 -י1-1 <1 1 לקייא־
 את להעלות הזה״ ״העולם נאלץ שוב
האינ לדהירת אותו להתאים בדי מחירו,
פלציה.

 מתון שעבר, בחודש זאת מלעשות נמנענו
 יולי בחודש קיבלו שלא בקוראים התחשבות

 הפעם נאלצים אנו בך משום תוספת״יוקר.
 המינימום לירות, בעשר המחיר את להעלות
 הוצאות- עליית קצב את להדביק כדי הדרוש
החודשיים. במשך הייצור
 לבן יתייחסו שהקוראים מקווים אנו

בה. עד במו בהבנה,
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