
 לפרסם עומדים לראש־ד,ממשלה המקורבים חוגים
 מדליף זהות לגבי ניצחת הוכחה הקרובים בימים

 במרוקו פרס שימעון ח״ב של פגישותיו על הידיעה,
ובלונדון.
 מצויה שבידיהם ראש־הממשלה, מקורבי
 כדי בינתיים, אותה מעכבים זו, הוכיחה

 כהכחשות להסתכן• לפרס לדבריהם, לתת,
רבהאשמות־שקר. המדליף זהות לנכי

 ■*סרד אדיה!
דו־״;

 הנושאת חברת־ביטוח בעל אליהו, שלמה ח״ב
 לרשימה להצטרף עומד ד״ש, מפליטי ואחד שמו

 דבר של בסופו יחליט אם דיין, משה של החדשה
 אליה. להצטרף שלא הורביץ יגאל

 ערב אליהו לבין דיין בין התקיימה זו ברוח שיחה
 לספרד. דיין של הפלגתו

 הרצל שהמפכ״ל־לשעבר, התברר בינתיים
 המערך עם מגעים לנהל התחיל שפיר,
 שהתברר אחרי זו, לרשימה הצטרפות כדבר

נלהב אינו שדיין דיין, עם משיחה לו,

 שימעון ח״כ של מההחלטה נפגע ברעם
 לתפקיד שפייזר אליהו ח׳׳כ את למנות פרס

 להבטחתו מאמין ואינו המיפלגה, מזכ״ל
 הבאה, בממשלה כשר אותו למנות פרם של
פרס. אותה ירכיב אם

 - איים א*בצן
התערב בגין

 המישטרה מפכ״ל של בהתפטרות הראשון האיום
 השבוע. בתחילת הושמע איבצן, אריה רב־ניצב החדש,
 הכנסת תאשר אם מתפקידו, יתפטר כי איים איבצן

 שלפיו — העצירים זכויות בדבר החוק הצעת את
 זכויותיו. את מעציר שימנע שוטר על מאסר שנת תוטל

 מנחם ראש־הממשלה, החליט בינתיים
 לטרפד כדי הקואליציה, כתוך לפעול בגין,

 על־פי זאת עשה בגין החוק. הצעת את
 יוסף הד״ר משר־הפנים, שהגיעה דרישה

כורג.

!׳וניס
המפד״ל ברשימת

 יתמודדו מהמפד״ל, דרוקמן חיים ח״כ של פרישתו עם
 שניים הבאה לכנסת המפד״ל ברשימת מקומו על

 דרורי צפניה הרב המפד״ל: של הניצים מבכירי
 הרב מרכז מישיבת פילבר יעקוב והרבי מקריית־שמונר,

בירושלים.
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במערך
 הסקר סודי, סקר לידיו קיבל המערך

המש מיספר מבחינת ביותר, הגדול
 אי־פעם שנערך שלו במידגם תתפים
בסוד. אותו לשמור והחליט בארץ,

 45לכ־ המערך יזכה הסקר על־פי
 מיפ־ ,35לכ־ הליכוד בכנסת, מושבים

 והמפד״ל 10לכ־ דיין משה של לגתו
הבאה. בכנסת מושבים 11—1ל־צ

 ת״דות
א 1■ ל 1 1 9

 אלוף־ ראשית, ח״ן קצינת של ביוזמתה
 מחדש לבדוק צה״ל עומד רז, דליה מישנה

 מאיזורי• חיילות פינוי לגבי הנוהלים את
מילחמה. בעת קרב

 חיילות לפנות צה״ל פקודות הורו כה עד
 הממלאות חיילות כמה מילכד מהחזית,
 צה״ל, עומד עתה ביותר. חיוניים תפקידים
 מחדש לדון רז, שהגישה תזכירים בעיקבות

 פינוי של הנוהג ביטול את ולשקול בנושא,
חיילות.

הבחירות ידחו
ל ״ ב ז מ ל

 עתה פועלים ברעם עוזי לח״כ המקורבים גופים
 מיפלגת־ר,עבודה מזכ״ל בחירת מועד דחיית למען

 לבחירת עתה הקבוע המועד לכנסת. הבחירות לאחר עד
להסתדרות. הבהירות אחרי הוא המזכ״ל

 המדינה, עובדי של ספרים לענייני ועדת־השרים
 פסלה ניסים, משה שר־המישפטים של בראשותו

 שר־הביטחון־ של החדש מסיפרו ניכרים חלקים
וייצמן. עזר לשעבר,
 שהספר טוענים, לווייצמן המקורבים חוגים

 ניסים על שנמתחה לביקורת קורבן נפל
 בסיפרו אי־פסילות בעיקבות לוועדה, וחבריו

דיין. משה של

ברמן
יו״ר יהיה לא

 החליט כרמן, יצחק הכנסת, יושב־ראש
 הכנסת כיושב־ראש לכהן להמשיך שלא

 הכוחות יחסי אם גם העשירית, בכנסת
זאת. יאפשרו

הליכוד. לראשי על־כך הודיע ברמן

 ווים1וח9 ח״ב־ם

מ־שרד־יעוץ
 חרייט מיכה המערך, של חכרי־כנסת שני
 בתקופה לפתוח עומדים אמוראי, ועדי

כלכלי. ליעוץ פרטי מישרד הקרובה
 המישרד את לפתוח מהם למנוע מנסים המערך ראשי
 כאי־אמון יתקבל לא זה שצעד כדי הבחירות, לפני

הקרובות. בבחירות המערך בסיכויי

 התפטר הראל
וחור

 אהרון המערך, של מטה־הכחירות ראש
 כשכוז מתפקידו התפטר הראל, (״ארל׳ה״)

יושב־ לבין כינו קשה שיחה אחרי שעבר,
פרס. שימעון המיפלגה, ראש
 ולכן גבו, מאחרי דברים עושה שפרס טען הראל

 התפקיד. את ולמלא להמשיך יכול הוא אין
 והבטחות מיפלגתו חברי של שיכנוע שיחות בעיקבות

מהתפטרותו. הראל בו חזר פרם, של

 מציע א י ר ו ל
פול־גרפ* דו־קרב

 ששאלותיו בגלאי־שקר, מיבחן שעבר אחרי
 לודיא רענן מציע שדו, גירסתו פי על נוסחו

 עצמו והוא נאור אדיה חדש. מסוג דו־יקרב
 כשכל בגלאי־שקר, בדיקות כו־זמנית יעבור

ליריבו. שתוצגנה השאלות את מנסח צד

 ׳מתיה רפול
אלגזי של דינו

 איתן, רפאל רב־אלוף הכללי, המטה ראש
 השרות סרבן של דינו את להמתיק עומד

 שנה, של למאסר שנדון אדגזי, גדי בשטחים,
 שאר שנה. לחצי העונש את ולהפחית

מאסר־על־תגאי. בגדר העונש

 יסע ו ט א ל פ
לצרפתי

 אדה בימים נמצא פלאטו־שרון שמואל
 צרפת, שילטונות עם מגעים שד *־עיצומם

 לו שיאפשרו ביניים, אניטי פוצעות
 מבלי ימים, כמה למשך בצרפת ־ך

יצר.
 עם הסכם לידי להגיע פלאטו של קודם י&ייון

 שהוטל הקנס ואת חובו את ישלם לפיו — הצרפתים
 נכשל, — נגדו המאסר עונש ביטול תמורת גו,

 האמינו לא פלאטו, את המכירים שהצרפתים
הציע. שהוא בתשלומים יעמוד ו

 חדש מועדון

ביפו
 השבוע רכשו צרפתיים משקיעים קבוצת

 הם ביפו־העתיקה. גדול ממיבנה חצי
 ומיסעדה, מועדודלילה בו להקים מתכוונים

 בהשקעה ביממה, שעות צ4 פתוחים שיהוי
 מיליון >50כ־ שהם דולר, אלף מ50כ־ של

לירות.
 זוהר לאורי שייך שהיה הבית את רכשו המשקיעים
 זוהר מכר שלו החצי את דשא. (״פשנל״) ולאברהם

 מכר ופשנל אייזנברג, שאול איל־ד,עסקים של לבתו
לצרפתים. שלו החצי את השבוע

 ■פקד תורגמן
האפסנאות על
 אברהם תת־ניצב חיפה, מישטרת מפקד

 כראש וימונה ניצב, לדרגת יועדה תורג׳מן,
המישטרה. שד אפסנאות אגף
 אמיר, גבי תת־ניצב של מינויו הוא אחר קרוב מינוי

 משרת אמיר הדרומי. המחוז כסגן־מפקד שימונה
הארצי. במטה אג״ם ראש כעוזר היום

מידחמת

*הארץ״ ״ ייאל־על״
 מועצת יושב־ראש •טל הוראתו עד־פי

 אברהם'(״כומה״) ״אד־על״, של המנהלים
 דתת ״אל־על״ השבוע הפסיקה שביט,

 ״הארץ״. ליומון מודעות
 העיתון שלדבריו משום הארץ, על חרם הטיל שביט
 להכין מעוזריו ביקש גם שביט בקביעות. אותו תוקף.

אל־על. ועל עליו הארץ התקפות כל של תיק לו

 ול?ו0■ ע־חונא־ם
מהנוישטרה

 אריה רב־ניצב המישטרה, מפכ״ל של הוראתו על־פי
 את המסקרים עיתונאים עוד יורשו לא איבצן,
 המטה־הארצי. למשרדי להיכנס המישטרה עבודת

 ריבקה רב־פקד דובר־המישטרה, ממלאת־מקום
 את ללישכתה להזמין תוכל לא שוב וינטראוב,

עבודה. בקשרי עומדת היא שעימם העיתונאים,


