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 ״כור״ הנהלות שד סודית החלטה על־פי
 ״נשר״, המלט במיפעל השותפות ו״כדד״,

 בערד, הרביעי המלט מיפעל יוקם לא
כרמלה. אלא

 את לעורר לא בדי כסוד נשמרת ההחלטה
 כפי המיפעד, הקמת ננד רמלה תושכי

כערד. נעשה שהדכר

ל לי כ ד ח ^ל מ הדמטכ
 (״רפול״) רפאל רב־אלוף הרמטכ״ל, החלטת

 רן תת־אלוף את להשאיר שלא איתן,
 של מדהץ נכעה לא בצה״ל, רונן־פקר

חיל־האוויר, קציני

 הבטיח שלפיה שמועה הגיעה דעיכרי
 חיל־האוויר על הפיקוד את לפקר הדמטכ״ל

 להבטחת מנוגדים היו אדה דברים שנה. תוך
 עיברי ימשיך לפיה דעיברי הרמטכ״ל

.1983 ישנת עד היד־האוויר על בפיקוד

 חיל־ מאנשי פניות שתי רק הגיעו הרמטכ״ל אל
 אלוף־מישנה בדרגת מקצינים שתיהן פקר, נגד האוויר

פקר. של אישיים כמתנגדים הידועים

של ד מ ע *31*<ולן ב
 משל, ירוחם ההסתדרות, למזכ״ל הבטיח פרם שימעון

 יעקובי. גד ח״ב יהיה פרם של בממשלתו ששר־האוצר
 משל הביע השניים בין שהתקיימה בשיחה

 כמיפלגת־העכודה אישים נגד דעתו את
 ההעדפה הסכם לביטול לדבריו שגרמו

 על־ידי ההסתדרות של קרנות־הפנסיה של
 שאם טען משל הורביץ. יגאל שר־האוצר,

 עם המשא־ומתן את מנהל היה יעקוכי
 'בתוקפו. נשאר היה ההסכם הורביץ,
 כשר־ יעקובי את דווקא למנות משל של בדרישתו

 וממפא״י מרפ״י נוספים אנשים תומכים הבא האוצר
לשעבר.
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מאיים בד־ד!ב
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 בר־דב, חיים מיפדגת־העבודה, מזכ״ד
 שימעון ח״כ דיושב־ראש־המיפלגה, הודיע
 מיפלגתית פעילות מכד יפרוש שהוא פרם,

הבא. כשר־־הכיטחון יתמנה לא הוא אם
 השמועה בעיקבות באה בד־לב של זו הודעתו
 לח״ב לתת מוכן יהיה הוא לפיה פרס, שהפיץ

בממשלתו. שר־הביטחון תפקיד את רבין יצחק

 כדי והתחבורה האוצר ושרי הממשלה
 לתת מובנה תהיה הממשלה אם לדעת
 פירסום בעיקבות להנהלה, מלא גיבוי

ועדחרהדירקטורים. המלצות

 האחוז >50 מחסום את לבטל עומד
במיפדגת־העבודה.

 להיבחר אדם יכול לא חוקת־המיפלגה על־פי
 חבר־כנסת, תפקיד כולל תפקיד, לשום בשלישית

אחוז. 60 של ברוב בחירתו נעשתה כן אם אלא

 שתי כבר בתפקידם שכיהנו אישים יש המחנות בשני□1הטייס
זה. מחסום לבטל הכל על הוסכם ולכן קדנציות,

□ אר ש ל
 טיסות כאילו — חיל־האוויר לטענות בניגוד

 לשארם־אל־שייך׳ החייל שד ה״בואינג״
 — החייל לטייסי אימונים טיסות מהוות

 ״בואניג״ מטוסי שד הטיסות כי מתברר
 טייסים בידי מוטסות לשארם מדוד צבאיים

 שלהם. המילואים שרות במיסגרת
 ועדת־הכספים בפני השבוע התלוננה ארקיע חברת

 חברת־ למעשה הקים שצה״ל על־כך הכנסת של
 מישפחותיהם בני צבא, לאנשי תעופה־אזרחית"
שונים. ופרוטוקציונרים

ת ס כנ ר ה כי ת

□ איש סירסו
מ״א רח1לע

 עובד מילואים, כאיש נעזר דוכר־צה״ל
הציבור. כזזיני ...י קרנו את להרים כדי פירסום, בהברת בביר

 הסכים שר־הביטחון, של באישורו הרמטכ״ל,
 המישטרה־הצבאית עבור עניפה יחסי־ציבור למערכת
 ארבל, ברוך הקודם, הקמצ״ר פרשת בעיקבות

 אלימות של האחרונה בעת רבים גילויים ובעיקבות
חיילים• לגבי המישטרה־הצבאית אנשי מצד

ת ע סי ק מאמצי□מרציאנו ב ל ס ל
 בחבר* להברה רוב מסתמן הכנסת בוועדת
חדשה. בבסיעה מרציאנו סעדיה הכנסת

 יצחק הפרופסור לממשלה, שהיועץ־המישפטי למרות
 האומרת וחד־משמעית, מנומקת חוות־דעת מסר זמיר,

 עם וגמור מנוי החוק, את סותרת כזאת הכרה כי
 לבטל כדי למרציאנו, זו הכרה להעניק הליכוד
 של״י. מסיעת המיפלגות ממימון מחצית

 קדמה משד״י מרציאנו של לפרישתו
 קורפו חיים ח״כ ובין בינו הידברות
 מימון את קורפו לו הבטיח שבו מהליכוד,

 עומד קורפו משל״י. יפרוש אם המיפדגות
 הליכוד מראשי שאחדים למרות זו בהבטחה

 במימון עדתית, סיעה הקמת כי סבורים
 חרות של הבוחרים כציבור תנגוס ממלכתי,

דווקא.

ס ר שיטות מטיל פ מ
 פרס, שימעון ח״כ מיפלגת־העבודה, יושב־ראש

 :בלשית משימה עליהם והטיל עוזריו צוות את אסף
 לעיתונאים שהדליף המיפלגה איש היה מי לגלות

 אנשיו עבורו שאספו התרומות פרשת את
בארצוודהברית.

 לוי, גדעון אפלבאוס, בועז עם בישיבה
 פרם דרש ביידין ויוסי פלג ישראל

 מעיתונאים ולהוציא לנסות מהארבעה
המדליף. שם את
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 מנהלים בתל־השומר נויפלד פרופסור של תומכיו

 ישראל הד״ר גורן, הרב של חתנו של לסילוקו מסע
 מצטיין כרופא ידוע תמרי מבית־החולים• תמרי,

 מרדכי הפרופסור בית־החולים, מנכ״ל של וכחביבו
שני.

 עיטרות של שמות לפרסם מאיים תמרי
 לבית־ נויפלד שלח שאותם מדינה אישי

 הרב עתה מאושפז שבו בקליכלנד, החולים
 לשלוח נויפלד נהג תמרי, לדברי גורן.
 אחרים מרופאים ביקש אך חולים, לשם

ההמלצות• על לחתום

עורך־דין
שוד ם ח מי ס ב

 מודיעיני, מידע מצוי המישטרה כידי
 לעבירות ידוע תל־אביבי עורך־דין הקושר

בסמים. סחר של
 שעבר בשבוע שהוגש חסוי, מיסמד מתוך עולה הדבר

 במעצרם הדיון בעת בר־אופיר, דויד השלום, לשופט
 במכירת החשודים מימיני, ויצחק אשכנזי חיים של

לקטינים. מסוכנים סמים
 שותף היה עורך־יהדין כי מגלה המיסמך
 ■החשודים. שני של הסמים בעיסקי

 עתה לעת לעצור שלא הוחלט במישטרה
 בעבר מעורב היה שבבר עורך־הדין, את

 ממש של הוכחות שיצטברו עד בפלילים,
נגדו.

 פרס שימעון אומר פרטיות בשיחות
 רוב מיפלגת־העבודה תקבל לא שלדעתו

 הבל,״ ״למרות הבאות. בבחירות מוחלט
מנדטים.״ 50ל* ונגיע ״הלוואי פרם, אומר

שיבה תו י בי ב
צדוק של

 בשבוע שנערכה בישיבה השתתפו שונים אישים
 באפקה. צדוק חיים של בביתו שעבר

 ראש קלדרון, דויד ביניהם אלה, אישים
 אושפיז נפתלי גלר, זאב כפר־סבא עיריית
 צדוק את לשכנע ניסו נחמקין, ואריק

 שימעון מול ראשות־המיפלגה על להתמודד
פרס.

ד ח לו־ו־״והלו בי
 שליח כיתל, שלום יעבור הטלוויזיה, הכחשות למרות
 ראש־ של בחביבו הידוע בוואשינגטון, הרדיו

לניו־יורק. הממשלה,
 להישאר ביקש שילון שילון. דן את יחליף כיתל

 שנת לסיום עד חודשים, כמה עוד בניו־יורק
בשלילה. נענה אך ילדיו, של הלימודים

 ישדר שכיתל לבך יבין חיים התנגד כעבר
 לראות ממתינים עתה הטלוויזיה. עבור גם
 סער, טוביה הבא, מנהל־החדשות אם

מביתל. כתבות ויקבל ללחצים, יכנע

 שרים התייעצות
ל !,בעני ע ־ ל א

 בתוצאות עתה הדנה ׳אל־על, של הדירקטורים ועדת
 שינויים על להחליט מסוגלת אינה מקמי, דו״ח

 בחברה. זעזועים מפחד פיטורין ועל במיבנה
 כינוס לדרוש עומדים ״אל־על״ ראשי

ראש■ ישתתפו שכה ועדת־שרים־מיוחדת,

 מדבריו הבינו המשתתפים אך תשובה׳ נתן לא צדוק
 להתייצב מוכן יהיה הוא מסויימים שבתנאים

להתמודדות.

ם ■בוטד חסו  מ
6 אחוז 0 ה
רבץ למחנה פרס מחנה בין סודי הסכם

שטו־ה המי
 של דובר־המחוז־הצפוני של בדרגה העלאתו

 בין מתחים עוררה פרידמן, בני רב־פקד המישטרה,
 המפכ״ל לבין ארד, אריה המטה־הארצי, דובר
שפיר. הרצל
 על■ מוחרם עצמו שהוא שבעוד יודע ארד
 פרידמן נהנה המישטרה, כתבי מרבית ידי

 לקידומו. התנגד ולכן רבה, מפופולאריות
 לתת שפיר החליט זו התנגדות למרות
לפרידמן. רב־פקד דרגת




