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ס ב השב״ כנ נ
ה ל עו ב ל

 נכנס <השב״כ) שרות־הכיטחון־הכללי
אכו־רביע. חמאד ״כ ח רצח לחקירת

בחקירה משתתף השב״ב

 של שירותיהם את מועדי ג׳אבר שכר בינתיים
 כדי שגיא, ומשה תוסיה־כהן שלמה הפרקליטים

בניו. על להגן
 עמאר, משה ילח״כ לכן קודם פנה מועדי
 תחילה הסכים עמאר עורך־דין. גם שהוא
 חזר יותר מאוחר אך מישפחתו, את לייצג

.מהסכמתו* כו
 כיום כירושלים כיקר מועדי ג׳אכר שייח׳

 עם לשיחה נפגש הוא האחרון. השישי
 לא ״זו טען, אך ככירים, קציני־מישטרה

חקירה.״ היתה

צד ר כי פ ה

 המדינה, את שהציף המגוחכות השמועות גל
 בר־ חיים ח״כ מיפלגת־העבודה מזכ״ל כאילו

 מהשיחה גבע המדינה״, נגד בריגול ״נתפס לב
 ראש־הממשלה שבועיים לפני שקיימו הסודית

 פרם. ח״כ.שימעון האופוזיציה וראש בגין מנחם
 מפרס כגין כיקש השיחה של כסיומה

 פרס לאיש. תוכנה את לספר שלא
 לכר־לכ, רק עליה יספר שהוא אמר
 גם להימנע כגין ממנו כיקש ואז

 השמועות. כל נכעו מכאן מזאת.
 מאחרי העומד האיש כי טוענים המערך אנשי

שרון. אריק שד־החקלאות, הוא השמועות גל

ם היה ל ש יותר מ
 פיר עמד כמישרד־האוצר, מידע על־פי

 5,5 של נוסף סכום לקכל וולפסון אייזיק
 היתה אילו אייזנכרג, משאול דולר מיליון

 של חלקו למכירת העיסקה מתכצעת
 לירות. מיליוני 27,5 תמורת כ״פז״ וולפסון

 בפז וולפסון של חלקו שווה האוצר הערכת על־פי
דולר. מיליון 40כ־

 מאייזנברג למנוע שהחליטה השרים, בישיבת
 שלושה רק השתתפו בפז, וולפסון מניות את לרכוש
 באותה ידין. וייגאל מודעי יצחק פת, גידעון שרים:
 בפז, שלנו הזכויות את ״נממש :פת התבטא ישיבה

מועדף.״ במחיר לאייזנברג אותם נמכור ואחר־כך

ד מעול ג נ
ה מ ד ק ה ה

 הקדמת את מלהציע נמנעה העבודה מיפלגת
 של חששו בגלל באמת, מוקדם לתאריך הבחירות

 מפני פרס, שימעון ח״כ המיפלגה, יושב־ראש
 משל. ירוחם ההסתדרות, מזכ״ל

 מועד לפני תיערכנה שהבחירות לכך התנגד משל
 באפריל. 7ב־ להסתדרות, הבחירות

 של גכוה ניצחון שבעיקבות כרור למשל
 תיערכנה אם לכנסת, ככחירות המערך
 ככחירדת המערך ניצחון יהיה תחילה,

יותר. הרכה קטן להסתדרות

 יזכה שאם העבודה עסקני כל מבינים זאת לעומת
 יקטין בהסתדרות, מוחץ בניצחון תחילה המערך

 בעבר. תמיד שקרה כפי בכנסת, ניצחונו את הדבר
 עתה לו שיש משל, מול לעמוד בכוחם אין אך

המיפלגה. מנגנון על מאוד גדולה השפעה

ל ״ ד פ מ ה ה הי ת
ה צי לי א קו ב

 שר־הפנים, בין שעבר בשבוע שנערכה ארוכה, שיחה
 העבודה, מיפלגת יושב־ראש ובין בורג, יוסף הד״ר

 הצדדים שני על-ידי הוגדרה פרס, שימעון ח״כ
מועילה. כשיחה

 מוסכם ככר כאילו כיניהם שוחחו השניים
 הכאה. בקואליציה תהיה שהמפר״ל

 כורג את לשכנע פרם ניסה היתר כין
 תיק־החינוך על תוותר שהמפד״ל
הכאה. בממשלה

ם ון0לוו״נ בי ס ה
 לוינסון יעקוב הסכים קודמות, לתחזיות בניגוד
 פרם. שימעון של בממשלתו שר־האוצר להיות

 כשכוע השניים כין שנערכה כשיחה
 במסיבת־ כך על יודיע שפרס הוחלט שעכר

 לוינסון של שובו אחרי מייד עיתונאים,
כחודש. 22ב־ מחוץ־לארץ

ש א ר ־־ ר י מ ת
ת כ ר ע ת מ רו חי ב ה

 עומד תמיר, שמואל ח״כ לשעבר, שר־המישפטים
 את המאפיין הניצחי בזיג־זאג מיפנה עוד לערוך
הפוליטית. דרכו

 לליכוד, הקרוכים כימים יצטרף תמיר
זו. רשימה של הבחירות מטה כראש וימונה

טרה קציני ש מי
ה ס י ס ה ^ ס מ ב

 מישטרתיים קציני־מודיעין להכניס עומדת המישטרה
מס־ההכנסה. לצוותי

 כמטה ענף־־החקירות ראש מתכוון זו כצורה
 אליו ״לספה״ קרתי, יחזקאל ניצב הארצי,

מס־ההכנסה. של מחלקת־החקירות את

ה ס טי ס־ טי ר ב
ך מי ד ת ־ ל ״ ח ד

 איתן, (״רפול״) רפאל רב-אלוף הרמטכ״ל,
לגר כרטיסי־הטיסה צמד את לתרום עומד
 בנשף זכה שבהם לופטהאנזה, בחברת מניה,

 מנוע הרמטכ״ל שעבר. בשבוע כתבי־החוץ
זרות. בחברות מלטום

 שיצ■ חיילים לשני יוענקו הכרטיסים
 מכתי־הספר כאחד בלימודיהם טיינו

הרמטכ״ל. שהקים הצבאיים

ה ל ש מ מ ה ה קנ ת
ם וווד סי טו מ

 מטוסי שני לרכוש עומדת הממשלה
 כשלב אותם תיתן לא אך ״,737 ״כואניג

 כך תממש הממשלה ל״אל־על״. זה
המטוסים. כקניית לה שיש אופציה

 767 הבואינג מטוסי לארבעת יצטרפו אלה מטוסים
הממשלה. על-ידי לאחרונה שנרכשו

ת ד תלונו ג נ
וטיומקין צ צ■
 השכונות״, למען ״אזרחים אל״ה, הכרי

 שד ללישכתו שכועות כמה לפני שהתפרצו
 ״) (״צ׳יצ׳ שלמה תד־אביב, ראש־עיריית

 פליליות תלונות להגיש עומדים להט,
 תל- מחוז ומפקד צ׳יצ׳ נגד למייטטרה

 טיומקין. משה ניצב המישטרה, של אכיב
 כתקיפה. אותם מאשימים הצעירים

 להגיש עצמה המישטרה עומדת הצעירים נגד
התקרית. בעיקבות מישפטים

ה ט ד בו ב אי
לו את קו

 של המנהלים מועצת יושב־־ראש
 שביט <״כומה״) אברהם ״אל־על״,

שעכר. כשכוע קולו את איכד
 עליו אסרו ורופאיו רפואי, לטיפול נזקק שביט
הקול. מיתרי את לאמץ

הורביץ
ם מגייס מי ס ב

 באחרונה פנה הורביץ, ייגאל ח״כ רפ״י, ראש
 למסע- כספית עזרה וביקש אנשי־עסקים אל

רפ״י. של הבחירות
 שובל, זלמן וח״כ הורכיץ הערכת על־פי

 רפ״י של מסע־הכחירות הוצאות יהיו
לירות. מיליון 160כ־

 כחמישה רק הרשימה תקבל קופת־המדינה מידי
לירות. מיליון

ר ב דו צל ה ני
 את לפטר עמד הורביץ, ייגאל לשעבר, שר־האוצר

 בר־חיים, דויד מישרד־האוצר, של הוותיק הדובר
 מישרד־הבריאות, דוברת את במקומו ולמנות
גנני. דבורה

 הצידה מהמייטרד הורכיץ של התפטרותו
מפיטורין. כר״חיים את

ה ר מ ת ת ה רו בי ע ב
מהירות

 להחמיר החליטו כארץ שופטי־התעכורה
 כשהם שנתפסו נהגים, של כעונשיהם

 20 על העולה במהירות נוהגים
המותרת. למהירות מעבר קידומטר־דשעה

 אזהרות מלתת להימנע הוראה ניתנה לשוטרים
 קילומטרים- 20 על העולה במהירות שנתפסו לנהגים
דו״ח. מיקרה בכל ולתת המותרת, מהמהירות לשעה

אירי□ 855
 צירים. 855 ימנה מיפדגת־העבודה מרכז

 מיפלגה יושב־ראש השכוע החליט כך על
פרס. שימעון ח״כ זו,
 הוא שאין כך על מעידה פרס של זו החלטה גם

במיפלגה. מחנה-רבין ברסיסי כלל מתחשב

ד מיבאע ג ם נ אנסי
 השבוע לפתוח עומדת חיפה מישטרת
אנסים. לתפיסת רחב־ממדים כמיכצע

 אנסים. האחרונים בשבועות משתוללים בחיפה
לאנסים. כפתיון מוסוות שוטרות תשתתפנה במיבצע

ה ת ל א ק ש ה ו
 שבועות, כמה במשך יופיע לא והשקל" ״אתה המדור
 מלכהן חדל לביב, יגאל כה, עד שעורכו מאחר
 אירגון במיסגרת חזה״, ״העולם מערכת כחבר

 הכלכליים. המדורים של מחדש
 בצורה שבועיים, בעוד הופעתו את יחדש המדור
הסליחה. הקוראים ועם חדשה,
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