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השביב עד זועם פרס
 אותו שהכניס השב״ב, על זועם פרם שימעון
למלכודת. תחילה בכוונה

 כדי השרים, חילופי של תקופת־הביניים את ניצל השב״כ
 טוויל, רמונדה של מישרד־העיתונות סגירת על להודיע

 ההחלטה. את לבטל יעז לא שפרס תיקווה מתור
 מצד רישמיות מחאות בעולם, פרס פני השחרת התוצאה:
 והקאנצלר־לשעבר הצרפתית הסוציאליסטית המיפלגה

 באינטרנציונל חזקה השפעה עדיין לו שיש קרייסקי, ברונו
הסוציאליסטי.

 אלה בינלאומיים בחוגים שתדמיתו פרם,
 הצעד, את לבטל הורה מאוד, לו חשובה

 טיהור וייצמן, עזר עם יחד שיערוך, ויתכן
לפרשה. אחראים שהיו במוסדות

בקרוב יחליט בר־לב
 ישלים בר־לב, חיים החדש, שו״המישטרה

 מיבנה על החומר לימוד את קצר זמן בתוך
 בתי־הסוהר, שירות ונציבות המישטרה

 בעיקר שינויים, לגבי החלטותיו את ויגבש
 הגופים. בשני פרסונליים

 של לפרישה בעיקבותיו יביא שינוי שכל ברור, לבר״לב
 ומתוך זו, שמסיבה מאוד ייתכן מאוכזבים. ניצבים כמה

 להביא יעדיף הוא יפרשו, הם שממילא הנחה
 מחוץ מפכ״ל, אף ואולי בכירים, בעלי־תפקידים

\ לשורות־המישטרה.

 את מחפשים
דרוקר הקבלן

 דדוקר, זכריה הגדול, הקבלן של יציאתו
 גל השמיע עודרה בחו״ל, קצרה לחופשה

 הארץ את עזיבתו על שמועות של
ארובה. לתקופה

 מקפיא שהוא דתקר הודיע באחרונה
 ל* יצטרך ושהוא בארץ עסקיו את

 מזה בארצות־יהברית השוהה מישפחתו
 ״דרוקר לים, מעבר חברה יש לדרוקר שנה.

 מוכן היה לא פעילותה טיב שעל אחזקות״,
הדיבור. את להרחיב

 יצא שהוא השבוע, מסדו מחברתו
 אך ימים, במה בתוך וישוב לחופשה

 חוגים שוהה. הוא היכן לומר סירבו
 הנכנסות הטיסות אחר עוקבים כלכליים
ישוב. אכן הוא אם לדעת בדי בנתב״ג,

״אושיות״־״ציוך נזרנו:
 מתקדם משא־ומתן על השמועות גוברות

 ב. ״פרנק האמריקאית הביטוח חברת בין
 מישפחת של החברה רכישת על ו,.ציון״ הול״

טייבר.
 הביטוח מעולם לצאת האמריקאים התכוונו שנה לפני עד

 עממית. חברת־הביטוח עם קישריהם את ולנתק הישראלי
 בארץ החזקתם את העמיקו ואף דעתם את שינו אחר־כך
 איתן מינוי ״אושיות״, לחברת ״עממית״ הפיכת על־ידי

 של רכישה ואחר־כך המנהלים מועצת כיושב־ראש אבניאון
״ירדניוד. הביטוח חברת

 ״ציון״ שיתוך של הרעיון יתממש אם
 הול״ ב. ״פרנק שנציגות הרי ב״אושיות״

בארץ. הביטוח בענך המוביל הכוח תהיה
 • על־פי הדרוש ההון חסר ״ציוך שלחברת נמסר באחרונה
 לבני אך במישרד־האוצר, הביטוח על הממונה הוראות

רב. וכסף רבים נכסים המישפחה

זמיר אצל ליבאי
 על פליאה הובעה במישרד-המישפטים

 במישרדי ליבאי דויד ח״כ של הופעתו
 בעניין בדיון לממשלה, המישפטי היועץ

 ראש נגד שהוכן הפלילי כתב־האישום
 יעקוב ודוברו, גוראל אריה עיריית־חיפה,

בזק.
 במירמה, דולר אלף 115 הוצאת — האישום לכתב העילה
 בבחירות גוראל של הבחירות לתעמולת ציבור, מכספי

 כשנה. לפני שהתקיימו המוניציפליות
 שני חלק לקחו זמיר יצחק הפרופסור אצל פגישה באותה

 במישרד־המישפטים אך נוספים, חיפאיים פרקליטים
 זמיר היה לא בתיק, ליבאי התערב שאילמלא טוענים,

בעניין.• לשיחה הפרקליטים שלושת את אישית מארח

 משרתים קצינים
כהנא את
 מאיר את שליוו והמישטרה, הצבא קציני
 ערכו דהיישה, מחנה־הפליטים תוך אל כהנא

הנאצית. תנועתו למען הפגנה למעשה
 צבאי לאיזור ח״כים כניסת למנוע רשאים המימשל קציני
 פעם, לא צבאיים, מושלים בעבר גירשו זו ומסיבה סגור,

בגדה־המערבית. מערים שמאליים ח״כים

פרקליט מחריף ה״טיים״
 את ההליך ״טייס״, האמריקאי השבועון
 יהושע של במקומו בארץ. הקבוע פרקליטו

 ממישרדו בתל, שמואל יבוא רוטנשטרייך
צדוק. חיים של

 הרימו־ ח״ב
רשלם מיהר

 מיקצוע בעל מהליכוד, בכיר ח״כ
 חובו את ערב־החג לשלם מיהר חופשי,

 שגובה אחרי מכדההבנסה, לשילטונות
 בסכומים מיקדמות חייב שהוא לו, הודיע

גדולים.
 הדדים על עלו מנדההכנסה אנשי
 מעצמאים חובות גביית אכיפת במיבצע
ספטמבר. בחודש שנערך וחברות,

על?״ ל״אל ליבנת
 יושב־ראש ארידור, ליורם שהתברר אחרי

 גדולה התנגדות שישנה חרות, מזכירות
 התנועה כדוברת ליבנת לימור של למינויה
 עבורה מחפש הוא ברץ, יוסי של במקומו
 אחרים. במקומות בכירה מישרה

 הזמרת של בתה לליבנת, לסדר אפשרות עתה בוחן ארידור
 ״אל־על״. דוברת תפקיד את ליבנת, שולמית
המינוי. רעיון נגד גדולה תסיסה התעוררה התעופה בחברת

 לתפקיד מועמד
ההסתדרות גיזבר

 ימונה ההסתדרות של הבא שהגיזבר למרות
 מוזכר כבר בהסתדרות, הבחירות אחרי רק

 המדובר אלמוזלינו: לנתז היורש של שמו
 כחשב העובד ישראלוביץ, ארתור בחשב
הפועל. בוועד
 שישראל מניחים, הפועל הוועד בבניין החמישית בקומה

התפקיד. את לישראלוביץ והבטיח ממינהגו חרג קיסר

של הבא הגליון

09x11:1 חוה
 חג־הסובות. בשל אחת ביממה יוקדם

 השני ביום תל־אביב ברחובות יופיע הוא
 הארץ ברחבי בקיוסקים מצוי ויהיה בערב,

בבוקר. ג׳, ביום

בעבודה תסיסה
 מיפלגת■ של מאוכזבים עסקנים עשרות
 מישרה בחיפוש עתה עסוקים העבודה
 שבראשם הממשלה במישרדי כלשהי

העבודה. שרי עומדים
 העליה שר צור, יעקב על יופעל ביותר הגדול הלחץ

מהתק״ם. שאינם עסקנים ממינוי יימנע הוא אך והקליטה,

הופסקה השליח עבודת
 חדל בך־יעקוב, יצחק בניו־יורק, בית״ר שליח

 אחרי העולמית, בית״ר בתנועת לעבוד
 הנהגת עם אישי רקע על עימותים סידרת

התנועה.
 אף בךיעקוב, ארצי העבר, כדורגלן של אחיו הוא יצחק

בחרות. עסקן הוא

 תיקי ״סגרו
ברמן דני

 התלונות תיקי את תסגור המישטרה
 נגד מרידור, יעקב לשעבר, השר שהגיש

 פרשת התפוצצות ׳טל בשיאה ברמן, דני
 עניין חוסר — הסיבה האנרגיה. המצאת
ציבורי.

בצרות? רוטשילד
 של הבנק כללי, בנק של החצי־שנתי המאזן
 בהפסד הסתיים רוטשילד, דה אדמונד הברון
 בדאגת לכך מתייחסים בנקאים אך צנוע,

 עומד הבנק שבראש העובדה בגלל מה,
 מוניטין. בעל בנקאי
 בנק־ישראל, נגיד לשעבר גפני, ארגון הבנק, מנכ״ל

 המאזן. מתוצאות והן הנוכחי, ממעמדו הן מתוסכל,
 מעדיף היה שהוא חברים באוזני התבטא הוא באחרונה
 המדיניות לעיצוב חלקו את לתרום הזדמנות לו שתינתן

 לו ניתנה לא כזו הזדמנות לאכזבתו, החדשה. הכלכלית
הכלכלי־ממלכתי. במישור

 פרסונליים שינויים גפני מבצע בינתיים
בבנק. רבים

 רוזנבאום, צילה היא הבנק של האחרונות הרכישות אחת
 עמירם של מכוחותיו ספיר, פינחס של נאמנה עוזרת בעבר
 בבנק בונה, בסולל אחר־כך שעבדה במישרד־האוצר, סיוון

 אצל ועתה יעקובי גד של במטהו וחברות־הבת, הפועלים
גפני.

בעיות־נויסוי
בכרטיסי־אשראי

 בשאלת מתלבטות ׳האשראי כרטיסי חברות
 מכרטיסי־טיסה ערך־מוסך מם גביית

בחו״ל. לטיסות בארץ ישראלים שרוכשים
 על מע״מ משלמים אץ הממשלה החלטת על״פי

 ומשלמים זרות בחברות כרטיס הרוכשים אך כרטיסי״טיסה.
 שנציגות משום מע'מ, מהם שנגבה גילו אשראי, בכרטיס
 מועבר הוא משם לחו׳ל, השובר את שולחת בארץ החברות
 מס. עליו גובים ואז בארץ האשראי לחברות
 שרוכשים לישראלים מייעצים תעופה אנשי

 נקודות שתי בין לטיסות בארץ כרטיסים
בכרטיסי־אשראי. לשלם שלא בחו״ל,

קבדת־קהל
רהומו־סבסזאדים

 שירות מתן על החליטה זכויות־הפרט״ לשמירת ״האגודה
 האגודה תיפועז קצר זמן בתוך להומרסכסואלים. חדש

 של שונות בבעיות שתטפל לקבלת־קהל, קשר לישכת
והלסביות. ההומו־סכסואלים ציבור

בתיאטרון? צנזורה
 של איזורי מפקח הופיע השבוע

 וביקש ליסיך ״בית בתיאטרון מישרד־הפנים
 אהבה ״סיפור למחזה רישיון יש אם לבדוק

 בין יחסים שעניינו בשלושה״,
הומו־סכסואלים.

המישרד. לעיון יועבר המחזה של שעותק ביקש המפקח


