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ף תיגינןי
אבו־חצירא

ת רוצה ע ד ל
 להעיד יסרב אבו־חצירא אהרון כי מאוד יתכן

 לבקש המישפטי היועץ את להכריח כדי במישטרה,
חסינותו. הסרת את  את להשיג כדי :גדוד יתרון ישיג בכך

 המישפטי היועץ ייאלץ החסינות, הסרת
 חומר כל את כוועדת־הכנסת לחשוף

 אבו־ יוכל כך השר. עד שנאסף הראיות
 שיצטרך לפני האלה כראיות לעיין הצירא
כראוי. עדותו את להכין ויוכל להעיד,

טוגל עם ■הסיס ר פו
 להתהדק עומדים ופורטוגל ישראל בין היחסים
הקרב. בעתיד
 התערבות כעיקכות נעשה הדבר

 ולחץ כיותר, אינטנסיבית אמריקאית
 כיותר בכירים אמריקאים דרגים שהפעילו

ליסבון. ממשלת עד

קרואה ועדה
ב בי א ל־ ח ל

 תיק, של הכנתו הושלמה כמישרד־הפנים
 תל־אכיב, עיריית לפיזור מפורט תיכנון ובו

 להט, ״) (״צ׳יצ׳ שלמה של בראשותו
דתד־אכיב. קרואה ועדה ולמינוי
 מישרד־ ממנכ״ל באה המיבצע להכנת ההוראה
 שר־ עם התייעצות אחרי קוברסקי, חיים הפנים,
בורג. יוסף הד״ר הפנים,
 שבו מצבו להיווצר יכול קוכרסקי לדעת
 שלו קולקטיבית התפטרות צ׳יצ׳ יארגן

 תל־אכיב, עיריית מועצת הנהלת ושד
 לתת והפנים האוצר מישרדי עד ■ללחוץ כדי

 היא הכוונה -נוספים. תקציבים לתד־אכיב
 הגשת עם מייד זו תוכנית להפעיל

צ׳יצ׳. שד ההתפטרות

נכנע צ״צי
להורים

 נכנע להט, (״צ׳יצ׳״) שלמה תל־אביב, עיריית ראש
 ג/ רמת־אביב בשכונת המתגוררים הילדים להורי

 בשכונה, בביודהספר ילמדו שהילדים לכך והסכים
 ברמת־אביב. ארזים בבית־הספר ולא

 סירבו הצעירה בשכונה א׳ ביתה ילדי הורי
 ״ארזים״. לבית־הספר ילדיהם את לשלוח

 כביש חוצה דכית־הספר הדרך לדבריהם
 צ׳יצ, ילדיהם. חיי את המסכן ראשי,
 לאמצעי■ פנו הילדים שהורי מכך שנפגע

 גופתי עד ״רק להם הודיע התיקשורת,
 כבית־הספר שלכם הילדים ילמדו המתה
״ג אביב כרמת .

 משה תת־אלוף של אשתו בר־כוכבא, נחמה ג/ אביב
 לבג״צ, בפנייה איומים ותוך בר־כוכבא, (״בריל״)

 ברמת־ בית־הספר מנהלת של הנמרצת בהתערבותה
יצ/׳צ שעבר בשבוע הוכנע

ד חקירה וג
ר פקיד בכי

 מימצאים למישטרד, להעביר עומד מבקר־המדינה
 בחדשות. לאחרונה שהיה ביותר, בכיר פקיד נגד

 בכיר-את פקיד אותו שיכן החשד על־פי
 כמלון־פאר, בינתיים, שנפטר החולה, אביו
 וקיבל צמודה, אחות לרשותו הציב

 דירות אלף שד סכום ממישרד־הרווחה
הצמודה. הרפואית והשמירה המלון כדמי

שערוריית
המוסיאון מילגוח

 להשבית מאיימים בירושלים ישראל מוסיאון עובדי
 מילגיוח חלוקת של שערורייה בעיקבות המוסד, את

לעובדי־המוסיאון.
 המוסיאון, לעובדי המוענקת ביותר הגדולה המילגה

 לירות) מיליון כשני (שהם דולר אלף 32 בסך
 היה המילגה את רק.לאוצרי־המוסיאוו. מייועדת

 (״דודיק״) דויד הצעירים, האוצרים אחד לקבל צריך
 נטלה המילגה, את לו לתת שלא כדי אולם גל.

 ומינתה אוצר, התואר את המויסאון הנהלת ממנו
כראש־אגף. אותו
 יושב־ראש מ״מ של החלטתו פי עד

 מיכאל ישראל, מוסיאון של המנהלים ;מועצת
 לשתי המידגה הוענקה ארנון, (״מייק״)
 עובדות אינן שככר קשישות, אוצרות

 כחו״ל, החי מפורסם ולצייר כמוסיאון,
 ולהשתקע לחזור נכונותו על שהודיע
המילגה. את יקבל אם שנה, למשך כישראל

:אבו־חצירא
מןד7דנ מוסר האס
 משווייץ, בעל־הקאזינו המיליונר של החלטתו

 של המישפטית הגנתו את לממן גאון, ניסים
 שאלות מעוררת אבו־חצירא, אהרון השר

מישפטיות.
לשר מותר האם השאלות: אחת
 שהדבר מכדי כזאת, מתנה לקבל
שוחד? עבירת יהווה

ש אליהו מנהיג מחפ
 הסיעה ״אחוה״, סיעת ראש אליהו, שלמה ח״כ
 מהסיעה שהתפלגה חברי־הכנסת שלושת בת

 שמיני־עצרת חג אחרי להודיע עומד הדמוקרטית,
 סיעתו. של הפוליטית דרכה המשך .על

 הצטרפותו בדבר הליכוד, של לגישושים סירב אליהו
 הוא זאת לעומת בממשלה. תיק וקבלת' לקואליציה

 המערך. פלגי שני עם ביותר הדוקים מגעים מנהל
 שני עם לבחירות לרוץ אליהו יחליט אם

 שפיק ברשימתו, האחרים חכרי־הכנפת
 בראש יעמוד לא הוא נוף, ועקיבא אסעד

 ציבורית אישיות יחפש אלא הרשימה,
 יעמיד אליהו כראשה. עצמה שתעמיד

 אסעד כששפיק השלישי, כמקום עצמו
הרביעי. כמקום נוף ועקיבא היטני כמקום

ת ועדת ס הכנ
ברוכין תדון

 ברמן, יצחק הכנסת, יושב־ראש של בקשתו פי על
 ״הוועד בהתנהגות כנראה ועדת־הכנסת תדון

 ח״כ עומד שבראשו הוגנת״, חקירה למען הציבורי
 רובין. (״בנצי״) בן־ציון המפד״ל
 השר על להגן כדי הוקם הציבורי״ ״הוועד
 ,מוועדת־ יבקש וברמן אכו־חצירא, אהרון

 מירון, משה ח״ב עומד שבראשה הכנסת,
 מכללי רובין חרג לא אם לחקור

 בפעילויותיו חברי־הבנסת של האתיקה
זו. כמיסגרת השונות

איים שפיר
ר ט פ ת ה ל

 איים שפיר, הרצל רב־ניצב המישטרה, מפכ״ל
תוכנית קבלת אחרי מתפקידו. להתפטר שעבר בשבוע

 ייגאל שר־האוצר, הודיע הממשלה, על־ידי תירוש
 את קיבלה שהממשלה מאוד שמח שהוא הורביץ,

 את לה להקציב מתכוון הוא שאין אך התוכנית,
 המישטרה. שביקשה הסכום
 בורג יוסף הד״ר לשר־הפנים, הודיע שפיר

 לראש־הממשלה ההודעה את (שהעביר
 תקבל לא המישטרה שאם בגין), מנחם

 תוכנית להפעלת התקציב מלוא את
יתפטר. הוא ״תירוש״,

שפיר. של ללחצים להיענות אם הוחלט לא עדיין

מישטרה קציני
ף ייבדקו ר ג לי פו ב

 מהיחידה■ ובלשים קצינים כמה
 תל־אביב מחוז כמישטרת המרכזית

 (פוליגרף). כגלאי־שקר כקרוב ייבדקו
הד מהם מי לגלות :הבדיקה מטרת

התפתחו על ידיעות לעיתונאים ליף
 פיצוצי־ פרשת של כחקירה יות

המכוניות.
 באישורו ניתנה הבדיקה את לבצע ההוראה

 טיומקין. משה ניצב המחוז, מפקד של
 היחידה־המרכזית אנשי כל הוחתמו בינתיים

 על לשמור התחייבו שבהן הצהרות, על
סודיות.

בית״ר מנהל
■תפטר

 עורו־ ירושלים, בית״ר של הכדורגל קבוצת מנהל
 להתפטר עומד ז׳רדבסקי, (״יוסי״) יוסף הדין

מתפקידו.
 הקבוצה הנהלת אין ז׳רז׳בסקי, לדברי

 את לנהל לו מניחות שלה האוהדים ואגודת
 שיוכל בדי לו, הנראית כצורה הקבוצה

הלאומית. לליגה חזרה להעלותה

ת מר ר הגיש צ כי תז
 כמישטרת לשעבר מחלקת־החקירות ראש

 צמרת, אברהם ניצב־מישנה חיפה, מרחב
ש ה, למפכ״ל הגי ר ט ש מי צכ ה  הרצל רב־ני

 תת־ניצב המרחב, מפקד נגד תזכיר שפיר,
 בתזכיר יש צמרת, לדברי תורג׳מן. אברהם

 על־ידי הנתמכים וחשדות, מימצאים שלו
 כתורג׳מן. דופי המטילים הקלטות,

 מתפקידו, צמרת את שפיר הדיח אחדים שבועות לפני
תורג׳מן. לבין צמרת בין הסיכסוך בעיקבות

דיניץ: של מפולחן
ת תיקון והתנצלו

 יגאל של והלירה״ ״אתה במדור שהופיעה בידיעה
 האוניברסיטה כי נאמר )2242 הזה (העולם לביב

 עבור ל״י אלף 700מ־ יותר שילמה כאילו העברית
 ושמבקר דיניץ, שימחה מר של למכוניתו מסי־ייבוא

 נאמר כן הנושא. בבדיקת החל האוניברסיטה
 בסך משכורת דיניץ למר משלמת שהאוניברסיטה

 לחודש. נטו ל״י אלף 120
 נכונות. אינן הנ״ל שהידיעות העלה נוסף בירור

 עבור שהוא סכום כל שילמה לא האוניברסיטה
 שבט, מדגם מכונית שייבא דיניץ, מר של מכוניתו

 בעצמו. ל״י, אלף 200 בסך עליה, המיס־ם את ושילם
 האוניברסיטה, מטעם חקירה כל נפתחה לא

 שווה דיניץ מר של משכורתו הופסקה. לא וממילא
 באוניברסיטה. פרופסור של למשכורתו

 עליו ומתנצלת הפירסום, על מצטערת המערכת
העברית. והאוניברסיטה דיניץ מר לפני
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