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 מכנה לפניית השבוע ניתן תקציבי אישור
 פרטי בכית־כלא ישמש* אשר מייוחד

 טרומי יהיה המיכנה לכנופיית־הברם.
 ישמש הוא שבועות. כמה תימשך והקמתו

 בהן עזר ברצח החיטודים של ככית־מעצר
 כבית־הסוהר בך ואחר אוריון, ועמום

 יורשעו הם המישטרה שלדעת מאחר שלהם,
 ארוכות. מאסר לתקופות וידונו
 שינסו הוא המישטרה של חששה עיקר

אושרי. טוביה של לחייו להתנכל

ק דו צה צ רו
ד ד טו הזו ל

 המערך, בממשלת שר־המישפטים שהיה מי
 במגעים החל צדוק, חיים עורך־־הדין

 מועמד־הפשרה להיות כדי מאחורי־הקלעים
 לכנסת רשימת־־המערך ראש לתפקיד

 ראש־ לתפקיד זו מיפלגה ומועמד הבאה
הממשלה.

 ביו הקודם המאבק בעת התפקיד הוצע לצדוק
 עתה סירב. הוא אז אד רבץ, ליצחק פרם שימעון

 גבהים,״ פחד יותר לי ״אין :למקורביו צדוק אמר
 לכך, העניינים מצב את להביא שואף והוא

 בכך ותפתור כראש־הרשימה בו תבחר שהמיפלגה
 לרבץ. פרס בין ההתמודדות בעיית את

 פרס שמיעון חוגי הדליפו זה רקע על כי נראה
 בשבוע דווקא ברזל, בינה אחרונות, ידיעות לכתבת
 מתכנן שאותה הבאה הממשלה הרכב את שעבר,

הבא. כשר־המישפטים צדוק הוצג זו ברשימה פרס.

ט א ל ת ■חקר ג ד ש
 לחקירה הנראה ככל יוזמן גלאס, דויד המפד״ל, ח״כ

אבו־ אהרון שר־הדתות, בפרשת נוספת מישטרתית

 שנה, 40ל* הלוואה היה הנותר והשליש
 יהיה שהשנה הבטחה לקבל הורביץ הצליח

מענק. בגדר האזרחי הסיוע כל

ב ואור ח ספר?■ סו
 בשבועות נראה נאור, אריה מזכיר־הממשלה,

 על ארוכות שעות במשך שוקד כשהוא האחרונים
 ישיבות של מהפרוטוקולים שלמים פרקים העתקת

הקודמות. הממשלות
 טוענים ראש־הממשלה במישרד חוגים

 שהוא בך על מצביע נאור של זה שעיסוקו
 טוענים אחרים חוגים לספר. חומר אופה

 תעמולת את ישמש אשר חומר מכין יטנאור
המערך. נגד הליכוד

 וטוען הגירסות שתי את מכחיש עצמו נאור
 הקודמות הממשלות של בפרוטוקולים שהתעמקותו

 לשם כמזכיר־הממשלה תפקידו במיסגרת נעשית
 לממשלת־ ממשלות־המערך בין השוואות עריכת
שונים. מינהליים בנושאים הליכוד

ה טר ש מי ר ה קו ח ת
ו־ושלים בעירית״׳

 להגיש עומדים עירית־ירושלים מועצת מחברי כמה
 מאושרות, בניה חריגות בעניין למישטרה תלונות
 למוסדות קולק, טדי ראש־העיר, בהשפעת שניתנו

שונים. ולקבלנים
 שני בלפחות נעשות עצומות בניה חריגות

 בכניה עתה הנמצאים גדולים, פרוייקטים
 בבכר־ציון הנבנה הפועלים״, ל״כנק בבירה.

 על־ידי הנבנה הענק, ולבניין בירושלים
 ח״כ על־ידי בארץ המייוצגים חוץ משקיעי

 דויד״, ״המלך מלון ליד אורגד כהן יגאל
 בהרבה הגדולים כניה באחוזי לבנות ניתן

 המיתאר בתוכנית המקובלים מהאחוזים
המקומית.

ל ל צה כ ח רו א
א׳ ץ תו בני״הורבי

 שר־האוצר. בני של החלק לקבלת הלוחצים בראש
חברת נמצאת להשכרה לבניה בחוזה הורביץ, יגאל
כלל.

 מהעיסקה, יצאו הורביץ שבני שברור אחרי
 להבנם דוברת, אהרון ״בלל״, מנב״ל לחוץ
הורביץ. לבני שהוצעו בתנאים אליה

ל טלוויוית ב ב ה

 משום רק וזאת שנעצרו הצעירים של שמם פירסום
 אחרת ועצורה עורך־דין אותו של בנו הוא שהאחד

 המפורסמים הרבנים אחד שהיה מי של נכדתו היא
בארץ.

ם ד צי ת ק ר עז  ל
הו אלי בן־

 של ובמטה־הארצי ירושלים במישטרת קצינים
 מפקד שהיה מי לעזרת עתה מתארגנים •המישטרד,

 נגדו שכתב־אישום בן־אליהו, צבי מישטרת־ירושלים,
שעבר. בשבוע הוגש

 לפני עוד החלה בן־אליהו נגד החקירה
 מסקנותיה במדים. עדיין היה כשהוא כיטנה,

 מיכאל מחוז־ירושלים, לפרקליט הועברו
 בך, גבריאל לפרקליט־המדינה, !ממנו קירש,
 הפרופסור לממשלה, ליועץ־המישפטי ומיטב
 ששימעה עד הוקפאה התביעה זמיר. יצחק
 של החדש המפכ״ל של לאוזניו הגיע

 שפעל שפיר, הרצל רב־ניצב המישטרה,
בן־אליהו. נגד הגשת,כתב־אישום לשם

 ־ ״אל״על״ מפוטר■
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 לרגל על״ ״אל בצמרת שוררת תדהמה
 מעולים עובדי-מחשכים עיטרה כי הגילוי

 לפרוש נכונותם על שהודיעו בחברה,
 זה התארגנו מוגדלים, פיצויים תמורת

 עם יחד הארץ מן לרדת ומתכוננים מכבר
מישפחותיהם.

 עבודה ביחד לקבל בנקל הצליחו העשרה כי מסתבר
 ההזדמנות על קפצו והם חשובה, אמריקאית בחברה

 שנועדה החברה, של תוכנית־הפיטורין את לנצל
 מוגדלים פיצויים לקבל כדי עובדיה, מיספר את לצמצם

ירידתם. לקידום גדולים, בסכומים

 - לשווייץ וסיעה
ל ל ג י סוי ב כ ה

 בנסיעה מתעניינים מס־ההכנסה חוקרי
 לשווייץ, מישראל כעלי־הון של ההמונית

המדינה. באותה שטרות־,הכסף החלפת ערב
 בשטרות־כסף שהחזיק מי כל היה זה, צעד לרגל

 לדאוג — בשווייץ בכספות למשל, — שווייצים
 בין כי להניח סביר חדשים. בשטרות להחלפתם
השחור. ההון מאילי רבים היו הנוסעים

ם מני ם הגר שי שט  מט
ח שר א שראלי״ ״הק הי

חצירא.
 גלאם, של לעדותו רבה חשיבות מייחסת המישטרה

 שערך,. במסיבת־עיתונאים להצהרתו בניגוד וזאת
בילבד. טכנית היתה שהעדות

ר עב ף הו ס כ ה
ת גו ה א ל ר צי ח ״ אבו

 המישפטית ההגנה מערך מראשי אחד
 ביקר אבו־חצירא, אהרון שר־הדתות, של

 שני עם נפגש בשוויץ, שעבר בשבוע
 לידיו וקיבל מפרוסמים יהודים אישים

 45כ־ שהם דולאר, אלף 750 של סכום
 המישפטית להגנה שישמשו לירות, מיליוני

שר־הדתות. •טל
הכסף. כשברשותו לארץ חזר כבר אדם אותו

מענק ■היה הסיוע
 הצלחה היתה הורביץ, יגאל לשר־האוצר, כי נראה
 בארצות־הברית. האחרון בביקורו גדולה

 של גודל בסדר אזרחי סיוע בקשת הגיש הורביץ
 יקצצו שהאמריקאים נראה לירות. מיליארד 1.3

 לירות. מיליון 200 עד 100כ־ רק זה מסכום
 האזרחי הסיוע היה עברו שבשנים בעוד

שלישי שני של -כגובה למענק מתחלק

 בגיבוש אלה בימים עוסקים במישרד־התיקשורת
 טלוויזית־הכבל. בעניין החקיקה תהליך רעיונות

 התיקשורת״, ש״חברת הוחלט במישרד
 מערך בל קבלת לשם שהוקמה החברה

 נושא על אחראית תהיה כארץ, הטלפונים
 את שתעניק .והיא טלוויזיית־הבבל

 בערים טלוויזיית־כבל להפעלת הזביונות
השונות.

ם שלי רו ת־י ר ט ש מי ב
 הדלפה של חמור מקרה עתה חוקר המטה־הארצי

 שבועות כמה לפני ירושלים. במישטרת שנעשה
 ונתפס המישטרה, על־ידי טובים בג* שלושה נעצרו
 של אביו לירות. מיליוני 55 של בכמות חשיש אצלם
 עורך־דין הוא לפירסום, נאסר ששמו העצורים, אחד

ידוע. ירושלמי
 הודלף שלעורך־הדין התברר למישטרה

 השתול המוסווים, השוטרים אחד של שמו
 בבירה. סוחרי־הסמים כנופיות אצל עדיין

 את בנו במישפט לחשוף איים עורך־הדין
 על ללחוץ כדי וזאת הבלש, של זהותו

 בתב־אישום מלהגיש להמנע המישטרה
וחבריו. הבן נגד

 תרעומת גם הובעה בירושלים מישפטיים בחוגים
לאיסור צו הוציא בית־מישפט־השלום ששופט כך על

 האפשר ככל לטשטש משתדלים גרמניה שילטונות
 הסובייטיים המיסמכים בשערוריית הישראלי הצד את

בברלין. יהודי־רוסיה של המזוייפים
 בישראל קיימת כי היא המוסמכת ההערכה
 סובייטיים, מיסמכים לזיוף ענפה תעשיה

 שהגיעו רוסיים, ליהודים המאפשרים
 לקבל לברלין, מכאן והממשיכים לישראל

 כספיות קיצבות בגון שונות, זכויות שם
גדולות.

ת זונות שראליו י
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 וכובשות הולכות מישראל מיקצועיות זונות

 של בעזרתם בפראנקפורט, השוק את
 מוותיקי רובם ישראליים, רועי־זונות

בארץ. העולם־התחתון
 את מושכות התימניות, בייחוד הישראלית, הזנות

 מבוקשות. הן כן ועל במייוחד, הגרמניים הלקוחות
 הישראליים, סוחרי־הסמים בולטים רועי־הזונות לצד

 עשרות המיסחר־בסמים. של לדרגות־הביניים שהגיעו
בבתי־סוהר עתה מצויים אלה פושעים של רבות

גרמניים.


