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המיססב כותב
 פרשת החלה שבו האלמוני, המיכתב כותב של זהותו

 השבוע. התגלתה בל׳אכספרס, הידיעה
 מכונת־הכתיבה את ספק ללא זיהו מעבדות

 האנונימיים המיכתכים נכתבו שכה
 פרטי כלש של כמבונת־הכתיכה לעיתונים,
 פרס, שימעון על-מקורבי הנמנה מפורסם,

 במעורב י פעמים במה הוזכר וששמו
פרס. אנשי על־ידי שיוזמו בשערוריות

ש״נמן
בירור ידרוש

 עומד שיינמן, פינחס המפד״ל, מטעם הכנסת סגן־יו״ר
 ח״כ של מינויו על בירור מיפלגתו ממוסדות לדרוש

 ח״כ של במקומו לוועדת־הכנסת, רובין בן־ציון
גלם. דויד

 ושרק לו, מגיע היה שהמקום טוען שיינמן
 הד״ר מתומכי כאחד ידוע שהוא משום
 אהרון אנשי של החשש ובגלל רפאל, יצחק

 לא הוא1 נגדו, יצביע הוא שמא אכו־חצירא
המקום, את קיבל

ט31ה עיסקח
תוכשל

 בכל מתנגדים מדיניים ואינם כלכליים שאינם גורמים
 לשאול פז חברת־הנפט ממניות שליש למכירת תוקף

 להפקיד רצוי זה שאין טוענים הגורמים אייזנברג.
 לישראל המגיע מהנפט אחוזים 45 של גורלם את

אייזנברג. של בידיו
 מתנגד הורביץ, יגאל שר־האוצר, גם

 ב״פז״ וולפסון אייזיק של חלקו למכירת
לאייזנברג.

 כוועדת־השרים תיפול לא כעניין ההחלטה
 לענייני כוועדת־השרים אלא לענייני־כלבלה,

ביטחון.

ירוץ דיין
 שעל־פי כמפורש למקורביו אמר דיין משה

 להזמנתו יענה הוא היום מצב־העניינים
 מסויימים,״ ״כתנאים ויעמוד, וייצמן עזר של

וייצמן. של רשימתו כראש
 מפקד יהיה וייצמן של מטה־הבחירות שראש נראה

 הוד, (״מוטי״) מרדכי האלוף לשעבר, חיל־האוויר
אל־על. מנהל שהיה מי

שידלובסקי:

 רוגז בית־־שמש״ ״מנועי מיפעל של בעליו
הממשלה על עתה

נתחיה
 חברי־ שני כין לאחרונה פרץ אישי סיכסוך
שמיר. ומשה כהן גאולה התחיה, של הכנסת
 חילוקי־הדיעות את לשמור ביניהם סיכמו השניים

הבחירות. אחרי עד עצמם לבין בינם

3*0 עקז־ן  ׳1-
ק*ד3דת
 יעקוב מקרקעי־ישראל, מינהל של המודח המנהל
 יגאל שר־האוצר לו שהציע לתפקיד סירב עקנין,

הורביץ.
 יחידה כראש לעמוד מעקנין ביקש הורכיץ

 להקים רוצה שהוא השחור, כהון למילחמה
מינהל־הבנסות־המדינה. במיסגרת

כזו. יחידה להקים המליץ ועדת־שימרון דו״ח

יבין חיים

 היהודית, הסוכנות הנהלת חכר של כוונתו
 מנהל שהיה מי את למנות אדמוני, יחיאל

 יכין, חיים הטלוויזיה, של מחלקת־החדשות
 של יחסי-ההוץ מערבת מנהל לתפקיד
 הסוכנות, של שיקום־השבונות פרוייקט
 זה. כמוסד רכה תסיסה מעוררת

 פנימי שבמיכרז אחרי רק בא יבין את למנות הרעיון
פייקס. אלן הסוכנות, מעובדי אחד כבר זכה לתפקיד

0*310 לא
 לא עדיין רסקו חברת על השליטה של הסופי המיבנד,

סוכם.
 ינסה אקירוב אלפרד המשקיע כי נראה
כרכישה. לחלקו נוספים משקיעים לגייס

 ־ א3נ*ר נאות
סוד

 להמליץ עומד פת, גידעון שר־התעשיה,
נאות־מרפא. רשות את לסגור הממשלה׳ לפני

 דרישת* טוויג, סמי הרשות, מנהל הציג לאחרונה
לירות. מיליון 27 של בגובה תקציב

רבי□ קונים
לסוכנות

 המעוניינים משקיעים בקרב ניכרת רבה התעניינות
 שתיהן מבט, וחברת היישוב הכשרת חברת את לרכוש

הסוכנות. של
 דולצ׳ין, אריה הציונית, ההנהלה יושב־ראש

אלה. הכרות שתי מבירת כעד הכריע

•הידד נגד
 בגין, מנחם ראש־הממשלה, השבוע מילא לא בינתיים

 הלביא מנועי שאת להודיע לשידלובסקי הבטחתו את
 בגין על התעשיה־האווירית. ולא שלו, המיפעל ייצר

 המנהלים מועצת יושב־ראש של כבד לחץ מופעל
 את לדחות סחרוב, ישראל התעשיה־האווירית, של

ההחלטה.
 מנהל ימשיכו שאם השבוע טענו בכירים גורמים
 התעשיה־ ומנהל שליף, אביה בית־שמש, מנועי

 מנוע יצור בפרשת לבחוש ■גידור, גבי האווירית,
מהתפקיד. שניהם יודחו הלביא,

מן ולים ם
מאיים

 יוסף החשמל״, ״חכרת של המודח המנב״ל
 מידע למישטרה להעביר עומד טוליפמן,

 כהכרה. שחיתויות על ומיסמכים
 ״במה שלו החומר יכניס טוליפמן לדברי

לכית־הסוהר.״ כר,ירים

שרון אריק

 לראש־ השבוע הוכיח שרון, אריק שר־החקלאות,
 אריה הממשלה, מזכיר לבין בינו שבוויכוח הממשלה

 מינהל־מקרקעי־ מנהל של הביוגרפיה בעניין נאור,
 שרון. דווקא צדק שמיר, מאיר החדש, ישראל
 שמיר, של שהביוגרפיה לבגין הוכיח שרון
 היתה הממשלה, למזכירות שנמסרה כפי

שמיר. של הולדתו שנת ,1927 משנת

 רואה ידיו
מ״מ

 מראש־הממשלה, ביקש ידין, ייגאל סגן־ראש־הממשלה,
 של נסיעתו ערב ממלא־מקום, לו למנות בגין, מנחם

 בארצות* המגבית־היהודית עבור למסע־הרצאות ידין
הברית.

 על לוותר ידין את לשכנע הצליח כגין
הדרישה.

ל״בגד־עור״
 לאיש בגד־עור למכירת מתנגדים שונים חוגים

 עבור לשלם המוכן זלצמן, ג׳ו האמריקאי העסקים
 שיש טוענים המתנגדים דולאר. מיליון 1.3 המיפעל
 המנהל של איש־קש הוא זלצמן, כאילו שמועות

 פולום. בגד־עור, של הקודם
 מטעם המיפעל של הנאמן ממשיך כינתיים
 שכר לקכל פולק, יעקוב והבנקים, המדינה
 הוצאות וחשבון לירות,' אלף 200 של חודשי
פתוח.

 דנה לישכת־עורבי־הדין של האתיקה ועדת
 מפתח* עורך־הדין שהגיש כתלונה עתה

 היושב־ראש נגד מאירוב, פינחס תיקווה,
 תל־אביב, כמחוז הלישכה של החדש

 זעפרן. יונתן עורך־הדין
 פעם בכל ועדת־האתיקה ישיבות את עוזב זעפרן
נגדו. בתלונה שדנים

לרימשירבתפקידר
 הפנימי המישפט על שהוטל האיפול

 ),2257 הזה״ (״העולם לשופט שנערך
 לספק כדבר הנוגעים בל של וסירוכם

 כאופן ולוא — ומוסמך אחראי מידע
 משובש לפירסום גרם — כלתי־רישמי

הפרשה. של
 על לדין הועמד המחוזי השופט

 כלתי־ התבטאות של סעיפים חמישה
 מארבעה נוקה הוא לשופט. ראויה

החמישי. בסעיף וחוייב סעיפים,
 קבלת של חשד הוכא לא כמישפט

שוחד.
 שלושה ביניהם השופטים, חמשת

 ושני העליון בית-המישפט שופטי
 השופט כי קכעו מחוזיים, שופטים

כתפקידו. להמשיך ראוי
 נוהלי כי שוב מלמדת הפרשה

ו כאלה, כמיקרים הנהוגים האיפול
האח כין הנאותה התיקשורת חוסר
 גם מזיקים העיתונות, ובין ראים

 וטעונים לנוגעים־בדכר, וגם לעניין
יסודי. שינוי


