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חששות
ת מר צ א ב הצב

 הצבאיים, הדרגים של מהפרקליטים כמה בקרב
 השופט שבראשות ועדת־החקירה על־ידי שהוזהרו

 החקירה. מתוצאות חמורה דאגה שוררת כהן,
 המערכת בכל זעזוע שצפוי התבטא הפרקליטים אחד

הצבאית.

 בשירות מישפטנים
מתרעמים המדינה

 השרים העיסקה. להכשלת פעל הוא הציבור,
 פת, יגידעון ארליך שימחה הליברליים,

 לאייזנברג, מקורבים הם לעיסקה׳ בתוקף שהתנגדו
 שלא שריר, יצחק לשר־התיירות, הורה והוא

 מקור את לחשוף שלא כדי בפרשה, להתערב
 קבוצת עם לחלוטין מזוהה שריר השר ההתקפות.
במיפלגה. אייזנברג

 אייזנכרג התנגד אחרת גירסה פי טל
 סחרוב. במישפחת לנקום כדי לעיסקה

 חכרת מבעלי הוא אהרון, מהאהים, אחד
 סחרוכ, ישראל שני, שאח כעוד ״דנות״,

 של עיסקת־־המכירה כהכשלת מעורב היה
לאייזנברג. ״פז״ חברת-הדלק

בן־מאיר* - המר ?רע
 עניינים בכמה קשים חילוקי־דיעות התגלעו לאחרונה

 סגן־שר־החוץ, ובין הסר, זבולץ שר־החינוך, בין
 במפד״ל. ״סיעת־הצעירים״ מראשי בן־מאיר, יהודה

 ״שלום- להפרת לגרום מנשה כן־מאיר
 השונות הסיעות כין שהושג הכית״
 מכד. יסכול שהוא חשש מתוך ״ל, כמפר

 של עמדתו נגד שיצא כך־מאיר זה היה
 כעוד המיזרחי״, ״כנק כפרשת כורג יוסף

 התרעמו השרים ושני ככורג, תמך שהמר
העיסקה. הכשלת על

עד בג■!  - גורן ב
נגד המפד״ל

 בהארכת לתמוך החליט בגין, מנחם ראש־הממשלה,
לתקופה גורן, שלמד. הראשי הרב של כהונתו

 וכן עצמה, במפ״ם לזעם גורמת זאת עובדה
שבמערך. והיונים ר״ץ תנועת שותפיה, בין

- לנדאו
הליכוד?■ טועמו־

 של יועצו שהיה מי לנדאו, שאלי יתכן
 הליכוד מועמד יהיה שר־הכיטחון,

הרצליה. עיריית דדאשות
 נבו, יוסף הנוכחי, ראש־העיריד. של מועמדותו

 לרבין מקורב נבו מובטחת, אינה המערך, כנציג
אחר. מועמד להציג יבקשו פרם ואנשי

 ממתינים
ל3ד גרינוודד ו

 כאונס, המואשם גרינוולד, פול
את התכיעה לידי המציא לא עדיין

לטענתו צילם שהוא סרט־הווידיאו
י'

כרצון. לו התמסרה

ת תר ח מ
 התמרמרות יש המדינה בשרות מישפטנים בקרב

 את המייצג שיף, אילן עורך־הדין שמלבד על־כך
 לפני המופיעים עורכי־הדין כל הרמטכ״ל,

 המדינה. לשרות נשכרו־מחוץ ועדת־החקירה
 רב, הון המדינה לאוצר יעלו האלה הפרקליטים

 כך על מצביעים המדינה בשרות והמישפטנים
 פרקליטים פועלים עצמה ועדת־החקירה שמטעם
טובה. היא ועבודתם המדינה, משרות שנלקחו

נוספת.
 ככנסת המפד״ל סיעת של הגדול הרוע

גורן. של הכהונה להארכת מתנגד

אב לעירית אלי
* ב בי א תל־

 הלל שלמה המערך, של חכרי־הכנסת
 העמדתו למען כמערכה פתחו וייס, ושכח

 בראשות אליאב (״לובה״) אריה של
 תל-אביב, לעיריית המעיד רשימת

ראש־העיריה. למישרת וכמועמד
 ״האיש של תמיכה להם מובטחת כבר לדבריהם

 שפייזר, אליהו תל־אביב, סניף של החזק״
זאת. במועמדות

שותפה מפ״ם
ה ט ל ח ה ל

 ״חכרת־העובדים״ בהנהלת מפ״ם נציגי
 כי שם, שהתקבלה להחלטה, שותפים
 עבודות־ יבצעו ההסתדרותיות ההכרות

המערבית. כנדה כנייה

ו״צמן במכון
 מרצים ובין וייצמן מכון של פרופסורים בין פגישה

 בתנאי וייצמן במכון נערכה ביר־זית מאוניברסיטת
 המארגנים לרשות שהועמד קטן באולם מחתרת,
המכה. הנהלת על־ידי
 לשער לבוא שהתבקשו מהמוזמנים, ,רכים
 חזרו צופן, כמילת ולהזדהות צדדי

 האולם כי התברר כאשר שבאו כלעומת
 הסכים לא והמכון מלהכילם, צר היה

יותר. גדול לאולם הפגישה את להעכיר

ס ר ■ודיו! פ
שה? עד פרי

 מסקר מעודדים פרם שימעון של ממקורביו כמה
 ואשר מיפלגת־העבודה, על־ידי שנערך פנימי,

 כמועמד פרם על יחרץ רבץ ליצחק אין על־סיו
 המיפלגה. מטעם לראשות־הממשלה

 מהלך ליזום מבקשים פרס של מקורביו
 שמועות יודלפו שכמיסנרתו חדש, פוליטי

 מראשות■ לפרוש סרס של כוונתו על
 לחצים ליצירת להכיא כדי המיפלגה,

מכוונתו. כו שיחזור ובקשות

ר היורה פ כ ב
נ אודם שלם

 לראות אפשר שבהם צילומים קיימים
 ככפר-שלם. הטרגדיה אירעה כדיוק כיצד

 האם לדעת אפשר אלה צילומים על־פי
 חיי את ז״ל יהושע שימעון סיכן כאמת

 נורה. הוא וכיצד השוטרים,
העיתונים. באחד שמורים הצילומים תשלילי

שיל אייזנברג  הב
םי קי הבנ ת־ סק עי

 של ידו כי סבורים בנקאיים כחוגים
 היתה אייזנברג שאול המיליארדר
 ״המק של עיסקת־הקנייה של כהכשלתה
 ״מק על-ידי הראשון״ הבינלאומי
המיזרחי״.

ני תחילה אייזנברג היה סבור זאת, גריסה פי על
 הנזיזרוזי בנק על יהיה העיסקד, את לממש כדי

 לישראל, בחברה הבנק מניות את לאייזנברג למכור
 התברר כאשר אך בהן. מעוניין היה שאייזנברג

מן הכסף את יגייס המיזרחי בנק כי לו

וגד חקירה
עורו־דין
 עורכו- לישכת של ועדת-האתיקה

 העתק למסור לעורך-דין התירה הדין
 לידי בכית־המישסט, שנעלם מתיק,

המישטרה.
ש לתיק-אכהות, נוגעת הפרשה

 אכן-ארי אריה השופט לפני התברר
 הצדדים את בפסק-דין. ושהשתיייים

 ונחמן זיו מאיר עורכי-הדין •יצגו
 העיד כתיק העדים ■אחד גולדברג.

או להדיח ניסה שזיו בבית־המישפט
לעדות־שקר. תו

 תלד התשה המישפט סיום אחרי
הת והמישטרה זיד נגד למישטרה נה

מאר נעלם התיק אולם לחהזר, חילה
כית-חסישפט. כיון

 ולגולד־ לשדפט פנתה המישטרה
 נוסה העתק ולהשיג לנפות כדי כרג
 את למסור סירב גולדכרג התיק. של

ה ועדת אישור ללא התיק העתק
 ניתן זה ואישור חלישכה, של אתיקה
לכסוף.

□רטיסי־חיסכון
שרא׳ נגד ברטיסי־א
 ״כרטיסי-חישכון״, שתפיץ חדשה, חכרה

 בעיר-התיירות כפעולתה מתחילה ככר
אילת.

 הנחות בעלי־עסקים מעניקים זאת שיטה על־פי
 הם זאת ובדרך במזומן, המשלמים ללקוחות
 בכרטיסי הרב השימוש על להתגבר מבקשים
 האינפלציה בגלל הפסדים. להם הגורם אשראי,
 לעיכוב רבה כלכלית משמעות יש בישראל המהירה
 מהשימוש הנובע לבתי־העסק, המזומנים בתזרים

בכרטיסי־אשראי.
בארצות־הברית. פועלת כבר כרטיסי־החיסכון שיטת

השופטים שיחות
לו3יו*
 המשולמות השופטים, של הטלפון שיחות מיסטר

 הסיבה בקרוב. יוגבל משרד־המישפטים, על־ידי כולן
 בסך שיחות של תשבץ זעיש השופטים אחד —

אחד. בחודש לירות מיליון חצי


