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 - ובגין רוינסון
ד1הדיכ שפני

 של האחרון לשבוע מפץ שהליכוד השפנים
 לוינסון ליעקב קשורים שידורי״התעמולה

בגץ. ולמנחם
 מפורט, תשדיר הליכוד מכין לוינסון בעניץ

 אגורה לקח לא שלוינסון הטענה תוכח שבו
 חלוקות ייעודם שעל הכספים ושכל לכיסו,

 העבודה. למיפלגת הועברו הדיעות,
 חומר אוספים כבר הליכוד מטעם תחקירנים

 זו. למטרה וממוסמן• מתועד
 יעשה שהליכוד הדיעה, רווחת זאב״ ב״מצודת

 או בקולו בגין, במנחם דרמאתי שימוש
ליום־הבחירות. סמיד בתמונתו,

 שקד שמגר
התפטרות

 ועדת של האחרונות הישיבות באחת
 הריח, ויכוח פרץ 'לשופטים המינויים

 בשופט מסויים אדם של למינויו בקשר
 העליונים, השופטים שלושת בל מחוזי.
 אחד גם זה. למינוי התנגדו הוועדה, חברי

 הצמח* עורבי־הדין לישכת מנציגי
 הפד הוועדה, חברי יתר אך לשופטים׳
המינוי. בעד הבן! את הכריעו ליטיקאים,

 של גדול כעם אחריו גרר האישור
 בית־מישפט נשיא העליונים. השופטים

 התפטרות שקל שמגר, מאיר העליון,
כמחאה. מהוועדה,

 בו עתה, מתחיל ישראל באגודת במקובל
 תעשיין נגד מאורגן השמצות מסע זמנית,

ועסקים. פוליטיקה דת, בענייני השטיחים

הנוצרים
הסברה למיתקפת

 שיושבים הנוצריים, הלבנוניים הכוחות נציגי
 במסע באחרונה פתחו בירושלים, בנציגות

בישראל. מקיף הסברה
ת באמצעות כנו  את מפיצים הם הנוצרית הלבנונית הסו
 שבו מלבנון, איגרת בעלון ובכתב, בעל־פה דיבריהם,
 בעברית. גם הדברים מופיעים

 ובאיתור החומר במישלוח לנציגות מסייע מישרד־החוץ
הנמנעים. כתובות

הניגרי נחטף מדוע
 שני של שמעורבותם הסימנים מתרבים

 מלונדון להעביר בניסיון־הנפל הישראלים
 היא לשעבר, השר דיקו, אומרו את לניגריה

כספי. רקע על
 שניגריה מסויים שגורם יתברר אם מפתיע, זה יהיה לא

 על ליטול הסכים שם, עבודותיו על רב כסף לו חייבת
 שממשלת לכך זו, בדרך להביא כדי החטיפה, את עצמו

כחוב־אבוד. ונחשב לו, שמגיע החוב את לו תחזיר ניגריה

 ריברדים
באשפה נוברים

 כללי בניקוי הכל עתה עסוקים הליברלית המיפלגה בבניין
 של אפשרי פיצול לקראת כהכנה והניירת, המישרדים של

 הבחירות. אחרי מייד המיפלגה,
 אלה הם ביותר המבוקשים הפסולת פחי

 צבי המיפלגה, גיזבר של מחדרו שיוצאים
 בדרך מנסות במיפלגה השונות הסיעות רנר.

 והמקומות המיפלגה ניכסי היקף על ללמוד זו
הכסף. מופקד שבהם

בחוץ ברגשט״ן
 לוינסון, יעקב פרשת מגיבורי ברגשטיין, חיים

ממנה. להשתחרר מצליח לא
 משמש אבניאון, איתן הביטוח, איש של אחיו ברגשטיין,

 הארצי, במטה לחקירות־הונאה היחידה לחקירת אובייקט
לוינסון. בתיק שמטפלת

 של העסקתו את כלל חברת הפסיקה בכך, די לא ואם
כיועץ. אצלה, ברגשטיין

זר כתב - שי
 ארנס, משה שר־הביטחון של יועצו שי, נחמן העיתונאי

 בחודש שלו העבודה חוזה את מסיים תיקשורת, לענייני
 בטלוויזיה. לעבוד לשוב אמור והוא אוגוסט,

 לעבוד אפשרות בבדיקת עתה עוסק שי
 מהמכובדים זר עיתון של בארץ, כעיתונאי

ביותר.

על באל שדים מחול
 לעיתונות, באחרונה שהגיעו הרבות ההדלפות

 גרמו על״ ב״אל הקרעים מאחורי הנעשה על
בחברה. מחול־שדים

 מקור את לגלות ומגוונות, שונות בדרכים מנסה, ההנהלה
ההדלפות.

 לחנינה דרישה
כללית

 רמי האסיר, למען התנועה מנהיג
 בני־מישפחות להחתים התחיל חוקיימה,

 למיפלגה שתוגש עצומה על אסירים של
הבאה. הממשלה את שתרכיב

 חנינה על להבריז תתבקש הממשלה
 לפיתרון ראשון בצעד לאסירים, גדולה
בבתי־הבלא. הצפיפות בעיית

 דלת, בטריקת חוקיימה, פרש השבוע
 היה שבה שרץ, פלאטו של מרשימתו

חששי. במקום מוצב

 מישטרתית נובחזת
בצפון

 באחרונה מורגשת צפון־הארץ בכבישי
 הניידות המישטרה. של מאסיווית נוכחות

 אלא תנועה עברייני בתפיסת רק עוסקות אינן
■ נוספים. בתפקידים

1 יוק מאפיות
 רעיון על וטו הטילה העובדים״ ״הברת

 אחד של גדולה מאפיה תרכוש ש״כור״־מזון
 הצליח לא גיבלי, בנימין היוזם, הקיבוצים.

בדאית. שהעיסקה לשכנע

 במישפט מכובדים
הטירור

 אירגון אנשי של מהסניגורים שניים לפחות
 כעדי־הגנה לזמן, עומדים היהודי הטרור

 שתמכו המדינה, מצמרת אישים במישפט,
 אותם. ועודדו האירגץ בחברי

 הסניגורים מאיימים הנאשמים, לכד יתנגדו אם
בבית־המישפט. מייצוגם להתפטר

בעבודה מילחמות
 מעובדי כמה בין האישיים הקרבות התחדשו

 רגיעה אחרי העבודה, מיפלגת בבניץ המטות
שבועיים. של

 הבחירות, לפני עוד פומביים האשמות חילופי צפויים
 בעת פעילים לכמה שניתנו דומות, הבטחות על וגילויים
אחת. ובעונה

 מעמד מתערער
שפירא

 אברהם ישראל, אגודת ח״כ של מעמדו
באחרונה. מאוד התערער שפירא,

 את ליצור הצליח לא שהוא יריבות בחצרות הטוענים יש
 עשויה זו ומסיבה העבודה, ראשי עם המתאימים הקשרים
הבאה. בקואליציה ההשפעה למעגל מחוץ להישאר האגודה

מתפרקת השותפות
 ״כור״ של האלקטרוניקה חטיבת בין שותפות

 אביזרים ייצור בתחום יזרעאל וקיבוץ
 שצברה אחרי לסיומה, מתקרבת אלקטרוניים

רבים. הפסדים
האלקטרוניקה. חטיבת של נוסף כישלון זהו

ללרר זמן פסק
 ברורה בצורה רמזה מישרד־הבריאות הנהלת

 מעורבותו את להפסיק לרר, טוביה לד״ר
בעישון. במילחמה הפעילה

 בידי המצויות מוסמכות עדויות היא לכך שהסיבה יתכן
 מעורב היה שלרר חשש המעלות המישרד, צמרת

 הוא בעוד לעשן, שהפסיק אחרי דווקא בתאונות־דרכים
תאונות. גורם שעישון טוען,

א״זגברג? איפה
 מקום על סותרות גירסות נשמעות

 היהודי־יפאני, המיליארדר של הימצאו
 אמור שהוא הטוענים יש אייזנברג. שאול
 שהוא הגורסים יש עסקים, לביקור להגיע
 יבוא לא שהוא הטוענים ויש ועזב, ביקר
הקרובה. בעת בלל

 בארץ באחרונה שהה עצמו אייזנברג
 קשורות שאינן מישפחתיות, סיבות בשל

שלו. הקונצרן לעיסקי

קבלני□ סביב חקירה
 הן באחרונה שהגיע מפורט, אנונימי מידע

 מפרט מם־ההכנסה, לנציבות והן למישטרה
 מעילה וטובות־הנאה, שוחד מתן של פרשיות

 מיספר של מם מתשלום והשתמטות באמון
 דן. בגוש גדולים קבלנים
 העירוני, במיגזר אנשי־ציבור מוזכרים במידע
לקבלנים. שעזרו

 מס־ההכנסה של החקירות ומחלקת המישטרה אם ברור לא
הבחירות. לפני עוד לפעולה ייכנסו

 בילנש מישוזקי
במצודה

 הליכוד של הבחירות במטה הליברליים הפעילים
ולציתות. למעקב מטרה הפכו
 השר קבוצת מהלכי על זו בדרך לדעת מבקשים בחרות
הבחירות. ערב דווקא מודעי, יצחק

בנתב״ג פשיטות
 מישטרת־ של ראווה פשיטות להתבצע עומדות בקרוב

 בן־גוריון התעופה בנמל הייצאים הישראלים על הגבולות
 לחדל. מט״ח הברחות לחשוף כדי

 ועתה נתקבלה כבר כך על עקרונית החלטה
המתאים. לעיתוי מחכים
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