שפיר הכין לעצמו תיק סוד*
מסתבר כי המפב״ל המודח ,הרצל שפיר ,הכין לעצמו מראש תיק סודי נגד שר־הפנים,
הד״ר יוסף בורג ,והחזיק אותו כביתו ,גם אחרי שפוטר.
לפני פיטוריו הטיל •טפיר על אחד מאנשי המודיעין של מחלקת ההונאה כמטה־
הארצי ,לצלם עבורו שני עותקים של החומר המודיעיני החסוי שנמצא כמאגר
המודיעין המישטרתי והמתייחס לאייטים פוליטים ולמיפלגות ,ובראשם השר כורג.
סידרה אחת מעותקים אלה הכנים למעטפה והפקיד אותה ככספת לישכתו .על המעטפה
הזו רשם את המילה ״אפרסק״ ,שאומצה על־־ידו לצורך זה.
אחרי הדחת שפיר התגלה ,מרישום שנעיטה על־ידי הקצין שצילם את המיסמכים
על פי הוראות שפיר ,כי למעשה צולמו שני עותקים מכל מיסמך• ראש מחלקת־
החקירות ,ניצב יחזקאל קרתי ,פנה אל שפיר ושאל אותו אם ברשותו העותק השני.
כשאישר זאת שפיר ,תבע קרתי להחזיר את המיסמכים מייד .שפיר אמר ש״ישקול
כקשה זו״ ולמחרת הודיע כי הוא מוכן להחזיר את התיק.
כמי*טטרה קיים חשש •טכפרק זמן זה הבין לעצמו שפיר עותקים נוספים •טל התיק.
פרשה זו מעלה השיטות ככדים .גורמים פוליטיים הזכירו כהקשר זה את •טמו של
אדגר הוכר ,מי שהיה ראש ה״אפ־בי־איי״ ,שכל נשיאי ארצות־הכרית חששו לפטרו
כמשך קרוב ל־• 30טנה ,כגלל התיקים הסודיים שהחזיק על כולם.

■וגדל

למסור את המדינה לידיו של חיים בר״לב ,שעל
ראשו דמם של אלפי חיילים?״

מ אבק ס בי ב

גורמים במערכת־הביטחון הביעו את ביטחונם
שתקציב־הביטחון המקוצץ יוגדל עתה ,בעיקבות
התפטרותו של שר־האוצר ייגאל הורביץ.

מכינים מ ־ ת ק פ ה

דו ב ר המי ש ט ר ה

גורמים אלה טוענים שתוך חודשיים
יתקרב תקציכ״הכיטחון לסכום שדרש
צה״ל ,יותר מ־0צ מיליארד שקלים.

עד הורבי ץ

מגע■□ ע ם

חברי-כנסת מהליכוד דנו בתחילת השבוע על מערכת-
הסברה לקראת הבחירות ,שתתקוף את מנהיג רפ״י,
שר־האוצר־לשעבר ייגאל הורביץ.

אנשי דייש
ח״כ זלמן שובל קיים בתחילת השבוע מגעים עם
אנשי ד״ש לשעבר .שובל עשה כן רק לאחר שקיבל
על־כך אישור מייגאל הורביץ ,ואחרי ששוחח
על כך עם ח״נ משה דיין.

שוכל ניהל שיחות על אפשרות
ההצטרפות לרפ״י עם שר־הסעד ,הד״ר
ישראל כץ ,גיזכר ד״ש לשעכר מאיר
)״ממי״( דה־שליט ומזכ״ל ד״ש לשעבר,
אלוף־מישנה )מיל׳( ישראל גרנית.

מ■ אמיר
..גודס״
בישיבת הממשלה ,שנערכה ביום השני השבוע,
הועלו השערות לגבי זהות השר שכינה יום
קודם לכן ,בשיחה אישית עם כתב קול
ישראל ,שימעון שיפר ,את שר־האוצר המת 
פטר בשם ״גולם״.

השר שכינה את הורכיץ כשם ״גולם״,
היה שר־הכריאות אליעזר שוסטק ,מי
שהיה חכר מיפלגתו לשעבר •טל
הורכיץ.

כדעת הליכוד להציג את הורכיץ כמילחמת־
הבחירות כמי שהביא אסון על הכלכלה,
רימה את חבריו ■כליכוד וקילקל את כל מה
ששר־האוצר הקודם• ,טימחה ארליך,
התחיל לכנות.

ת ת ח ד ש ח קי ר ת
הוו א ק ף
חומר חדש עומד להיות מועבר למישטרה
כעניין פרשת אדמות הוואקף.
גורמים בכנסת טוענים שהחומר החדש מוצא
מהגינזך כדי לנגה את ח״כ שמואל טולידנו. ,שהיה
מעורב בפרשה ,בעיקבות האשמותיו של טולידנו ,נגד
שר־הפנים ,הד״ד יוסף בורג.

בו ר ג  -איכ צן
בין מפכ״ל המישטרה החדש ,רב־ניצב אריה איבצן,
ובין שר־הפנים ,הד״ר יוסף בורג ,נערכה בסוף
השבוע שעבר שיחה ארוכה ,שבה הוגדרה בכתב
חלוקת־הסמכויות בין המפכ״ל לבין מישרד־המישטרה.
בחלק מהשיחה השתתף גם מנהל אגף המישטרה,
יעקוב מרקוביץ.

פ ת י א■■ם

כעיקכות שיחה זו ,ועל פי הצעתו של בורג,
העכיר איכצן את תיק ״אפרסק״ לעיון
מחודש •טל היועץ־המייטפטי־לממשלה.

שר־התעשייה ,גירעון פת ,אמר
כתחילת השכוע למקורכיו בי הוא שוקל
התפטרות מהממשלה אם ראש־הממשלה,
מנחם בגין ,לא יציע לו את תיק־האוצר.

המינוי ה א ח רון

מקורבי בגין טוענים כי פת אינו מתכוון לממש
איום כזה ,ורק רצה שהוא יגיע לאוזני בגין.

ש ל הורבי ץ

ב ר־ ל ב מאיים
ב די ב ה
ח״כ חיים כר־לכ שוקל הגשת תכיעת־דיבה
נגד שר־החקלאות ,אריק שרון ,על דברים
שאמר עליו שרון כישיבת הממשלה,
שנערכה כיום הראשון השכוע .כר־לב
יתכע להסיר את חסינותו של שרון
בדי שאפשר יהיה להגיש נגדו את
התביעה ,ואם הכנסת תסרב להסיר את
חסינות שר־החקלאות ,יגיש כר־לב תכיעה
אזרחית ויטען שהדברים לא נאמרו
כמיסגרת תפקידו •טל שרון.
במיסגרת נסיונותיו של שרון לשכנע את ייגאל
הורביץ שלא להתפטר ,אמר שרון :״אתה רוצה
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לפני התפטרותו הספיק שר־האוצר ,יגאל
הורכיץ ,לחתום על בתכ־מינוי לעוזרו
האישי ,אריה שר ,כנציג מישרד־האוצר
כארצות־הכרית ,כמקומו של שלום כרק,
החוזר לארץ.

ק ר ע בי ח סי

העיתונו ת  -צה״ד
לאחרונה התגלעו מריבות כין עיתונאים
לכין דובר צה״ל ,תת־אלוף יעקוב אכן.
לטענת העיתונאים נוקט אבן בעת האחרונה ,על-פי
הוראות הרמטכ״ל ,במדיניות של אי־שיתוף־פעולה
עם עיתונאים ,מעכב בקשות עיתונאים לראיונות
ומשהה את תגובות הדובר.

מפכ״ל המישטרה ,רב־ניצב אריה איבצן ,מעכב
בינתיים את מינוי דובר־המישטרה החדש.
נראה שמינויו של סגן־ניצב יוסף תמיר ,מי שהיה
דוברו של איבצן במטה הדרומי ,לא ייצא אל הפועל
בגלל סיבות אישיות של תמיר.

שני מועמדים אחרים ,ששמותיהם הועלו,
הם דובר המחוז הצפוני ,רנדפקד כנימין
)״כני״( פרידמן ,ומי שהיה דוברו •טל
חיים תכורי ,סגן־ניצב כרוך לשם,
שהורחק על־ידי הרצל שפיר והעוסק עתה
כניסוח חוכרות־הדרכה כמישטרה.

יבואני
מו כ רי ם נ כ סי ם
השפל שפקד כחודשים האחרונים את
יבואני המכוניות לישראל גרם למכירת
נכסים על־ידי היכואנים.
חברת ליאו גולדברג ,יבואנית פורד לארץ ,מכרה
את המיבנה המפואר שלה ברחוב המסגר ,ועברה
לבניין צנוע יותר .בעיקבותיה עומדים לעבור מרבית
יבואני הרכב האחרים.

ב ריונו ת
בייארקיע״
למישטרת נמל־התעופה בן־גוריון הגיעו בעת
האחרונה תלונות רבות של תיירים על ביריונות
של נהגי־מוניות ליד מטוף־הנוסעים של חברת
ארקיע בלוד.
-י יי״.׳  -״ * ׳ ! ו *

ג״עוח

ע/יזוודר ת

של

תיירים ,כדי לשכנע אותם לנסוע דווקא
איתם .פעמים רכות התפתחו כמקום
תיגרות כין נהגים וכין נוסעים.

וו ל ד ממ שי ר
אורי וולף ,מי שהיה עד־המדינה
כמישפט שוד ״בנק לאומי״ כרמת■
אביב ,שנשלח על־ידי המישטרה
לחוץ־לארץ ,ממשיך לבצע מעשי־שוד
גם מעכר לים.
וולף סיפר על כך במיכתב ששלח לאחרונה
לסגן־ניצב משה פרידמן ,ראש מדור הבילוש
ביחידה המרכזית בתל־אביב ,שלכד בזמנו את
השודדים ,וששיכנע את וולף להעיד נגד
חבריו.

בינתיים מכרו גם הוריו של וולף את
ביתם כצהלה ,ועזבו את הארץ.

