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תוטוזיף
טחון מובייל הבי

* טר תפ י

 ההקלטה בפרשת שנחקר בעת שיקר קירר, שמעיה
במסיבת־העיתונאים.

 דוכר ידע כיצד במישטרה חוקרים עתה
 מראש ארד, אריה הארצי, המטה

 ד כגלאי־השקר שיישאל השאלות
כניסוחן. השתתף

ארד 50 לי  מי
ש ד חו ל

 לין, אוריאל הבנסות־המדינה, על הממונה
 לנכות שר־האוצר כפני התחייב

 לחודש, לירות מיליארד 50 מהציבור
 גדול זה סכום ׳.81 למרס ׳80 דצמכר כין

 הרגילה, הגכיה לעומת כמייוהד
 לירות מיליארד 35בכ־ עתה המסתכמת

לחודש.
 לשכירים תוספת־היוקר על שמם־הכנסה כמובן
הגביה. תוספת את הוא אף יגדיל

 כעיקכות שיתפטר הראשון כי נראה
 יהיה הביטחון תקציב־ קיצוץ
 (״יוסקה״) יוסף מישרד־הכיטחון, מנכ״ל
מעיין.

 חילוקי־ נוכח בעיקר התפטרות שוקל מעיין
 ציפורי, מרדכי סגן־השר, לבין בינו הדעות
זה. בעניין

ל גישושי□ צ א
וו״צמן ד״ן
 ייגאל שרים, שני •טל יוזמתם על־פי

 שעבר כשבוע נערכו לוי, ודויד הורביץ
 ראש־הממשלה, אצל גישוש שיחות
 דיין משה של החזרתם בדבר בגין, מנחם
לממשלה. וייצמן ועזר
 הסף, על אלה גישושים דחה לא שבגין בעוד

 ווייצמן דיין דחו הרעיון, את עודד לא כי אף
אלה• הצעות בביטול

ד1 ה ח ה ג ר ס ח
 התכנסו במשק גדולים תחבורתיים גורמים כמה

 על להחליט כדי סודית, לישיבה שעבר בשבוע
 במישרד־ שחלה ההתמוטטות נוכח דרכי־פעולה

התחבורה•
 ששר־ מאז כי טוענים, גורמי־התחכורה

 השתלט חלה, לנדאו, חיים התחבורה,
 גרוסברד. אריה המנכ״ל, המישרד על

 להתארגן יש גורמי־התחבורה לדעת
 של המזיקות בהשפעות להילחם כדי

בארץ. התחבורה משק על גרוסברד

סו□ ■ר פ ד שר י מ
ל מציווים ט ב  ל

ויקי□ את
 העלו החשמל חברת בתוך כלכליים גורמים

 תחנת* להקמת התוכנית לביטול הצעות לאחרונה
בזיקים. הכוח
 כלל אין אלה, גורמים של דעתם לפי

 בזיקים. תחנת־הכוח בהקמת צורך
 ״חכרת של והשקעות תיכנון ועדת

 החדשות בהצעות לדון עומדת החשמל״
השבוע. עוד

ם אי תנ  ה

הו עול אלי

 לקראת שכרה רפ״י, הורביץ, ייגאל של מיפלגתו
הפירסום מישרד שרותי את הקרובות הבחירות

טל־ארויו.
 מיפגן זה בצעד רואים פוליטיים גורמים

 כי הורביץ, מצד נחישות־החלטה של
 במיסגרת שלא בבחירות יתמודד אכן

הליכוד.

ק על שמירה טי בו
 על שמירה הציבה מישטרת־ישראל

 בתל■ קלישר ברחוב מודל״, ״שיק הבוטיק
 אברהם הבוטיק׳ בעל ועל אביב,

קשפיצקי.

סיגי ואות
ת ״ל א ב ישקיעו

 לבין אליהו שלמה ח״כ בין מגעים בדבר הידיעה
 כשר־התיקשורת, אליהו של מינויו בדבר הליכוד,

 שימעון לח״כ כבר הודיע אליהו נכונה. אינה
 הממשלה את להפיל נסיון בכל תמיכתו על פרם

הכנסת. את ולפזר
 לבין המערה כין המשא־ומתן כשיתחיל

 בכנסת מקום אליהו ידרוש אחווה, סיעת
 לעניינים יועץ של ותפקיד עבורו

 עבור ראש־הממשלה במישרד דרוזיים
 עקיבא ה״כ גם כי נראה אסעד. שפיק

 להפיל למאמץ להצטרף מוכן יהיה נוף
 תפקיד לו יובטח אם הממשלה, את

בסוכנות־היהודית. שליחותי

ש תואמו א מר
 בהודעותיו המישטרה מפכ״ל שיצר לרושם בניגוד

 (הפוליגרף) מכונת־האמת קבעה לא לעיתונות,
סגן־ניצב תל־אביב, מחוז מישטרת שדובר

 להשקיע מתכוונים נאות־סיני מחברי כמה
 בפרוייקטים שיקבלו הפיצויים את

באילת. תיירותיים
 מנאות־סיני, מתיישבים יפתחו ראשון בשלב

 גדול בית־קפה מתל־אביב, משקיעים עם בשותפות
אילת. של ימה חוף על
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ט שפ מי ב
 יעקוב הפועלים״, ״בנק של החזק האיש

 ״ידיעות הצחרון על איים לוינסון,
במישפט־דיכה. אחרונות״

 העיתון, כתבת שפירסמה ידיעה על רוגז לוינסון
 שלו, האישיות הדרישות מיסמך בדבר ברזל, בינה

 התייחסה ברזל פרס. לשימעון כביכול שהוגש
 מחסידיו וכמה לוינסון בין שנערכה לפגישה

 יו״ר של בביתו פרס, לבין במיפלגת־העבודה
 דרישות לוינסון אנשי העלו בה מיפלגת־העבודה,

בכתב. מיסמך כל הגישו לא אך הבנקאי, של בשמו

 פירסם לוינסון, של איומיו כעיקבות
 שהכחישה ידיעה אחרונות״ ״ידיעות

המיסמך. את

□פר
רג על בו

 כן־פורת (״שייקה״) ישעיהו העיתונאי
 מנהיג על ספר בכתיבת עתה עוסק

 בורג. יוסף הד״ר שר־הפנים הספד״ל,
 בעיתונו, כתבות לסידרת בורג את ראיין בן־פורת

ספר. הוצאת המצדיק רב חומר בידו שיש וגילה

הג הנ
לדין יועמד

 המשאית נהג את לדין להעמיד עומדת המישטרה
 שעבר בשבוע נסחפה שמתוכה ממיזרח־ירושלים,

 ומצאה השיטפון, בעת אלקבץ קרן .הילדה
מותה. את

ם צהייל קי  ת
ת בי״ס לו חיי ל

 רשת להקמת הרמטכ״ל של המיבצע במיסגרת
 חסרות לחיילות בית־ספר באחרונה הוקם חינוך,

 מכבר. זה הוקמו לחיילים דומים בתי־ספר השכלה.
 בחיפה. מרכוס במחנה הוקם כית־הספר
 במרכוס, שהיה לחיילים, כית־הספר

 כבית־ ששימש למיבנה לעכו, הועתק
צבאי. הבראה

ר פ מ ד ו ל ש  ה
ם שלי רו בי

 ״מלון בעלי שהיו מי קנול, האחים
 הצליחו, שנשרף, בתל־אכיב דבורה״

 את למכור ממושך, משא־ומתן אחרי
 הרצל בשדרות שלהם המלון שלד

 משקיעים לקבוצת נמכר השלד בירושלים.
 פלומין. יחזקאל ח״כ ריכז שאותה

 את השלד אחרי במירוץ להביס הצליח פלומין
 בשלבי הנמצא מלון בעל שיף, חיים המלונאי

 הקבלן ואת לשלד, בסמוך מתקדמים בנייה
דרוקר. זכריה החיפאי

ר עו ־ ד  בג
פו ת ל ג ל
 למיפעל הנכסים כונס מינוי למרות

 גידעון התמ״ת ששר נראה עור״, ״בגד
 לרשותה המיפעל את להעכיר יחליט פת,
 ״פולגת״, מבעלי פולק, מישפחת של

יחסית. נמוך במחיר

ם שוב שי חפ קונה מ
 קונה אחרי חיפושיו את חידש בנק־הפועלים

 יותר לבנק החייב הדפוס, יפת. לדפוס
 אחרי לכונס־נכסים הועבר שקלים, מיליון 10מ־

 עלו למכרו הבנק הנהלת של קודמים שמאמצים
בתוהו.
שקלים. מיליון 12 הדפוס עבור מבקש הבנק

ס ר ד׳ פ סו
 30 של סכום הקציבה תל־אביב מחוז מישטרת

 העציר של לתפיסתו שיביא למי שקלים, אלף
 פיצוצי בפרשת החשוד מחאג׳נה, בסאם הנמלט

המכוניות.
 על־ידי בסוד נשמרת הפרס הכרזת

 סגן■ המחוזי, המודיעין קצין המישטרה.
 הידיעה את העכיר אנקורי, יגאל ניצב

 שלו, המודיעין רכזי באמצעות כך, על
המישטרתיים. המודיעים לכל
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