למנות לתפקיד את מיכאל דקל ,אך הוא חזר בו אחרי
שהבין כי המינוי יעורר התנגדות רבה.

ההכרעה ברצח
אלטרזביץ בקרוב
ת ע י נ ז ־ ר

פסק־הדין במישפטם של גיל בן־גל ורונן שני
שגיא ,הנאשמים ברצח הברוקר יעקב
אלטרוביץ ,יינתן בשבוע הבא ,מייד אחרי סיום
פגרת בתי־המישפט.
שני הנאשמים יושבים כבר שנתיים במעצר ,והדיון
במישפטם הסתיים לפני כמה חודשים.

הוצאת שבועון שבו יפרסם את סחורתו .על פי חישוב
שערך ,הוצאות עיתון כזה תהיה זולה יותר מהמודעות
שהוא מפרסם בעיתונות המיסחרית .כרגע הוא מחפש
כתבים לעיתון ,שעדיין אין לו שם.

מישפחות עצירים
זועמים
בני מישפחותיהם של עצירים טוענים כי
הצהרתו של חיים ברלב בדבר שיחדור של
עצירים לקראת החג לא היתה אלא תירוץ
לשיחרור עצירי המחתרת היהודית.
בירור באחד מבתי־הכלא — בבאר־שבע — העלה כי איש
לא שוחרר.

שרו! הסית בצפון
השר אריאל שרון שאל תושבים בקריית־
שמונה מדוע אינם יוצאים לרחובות ומפגינים
נגד הנסיגה מלבנון .היה זה בעת ביקורו בעיר,
בשבוע שעבר.
שרון דיבר על כך בפגישה סגורה עם תושבים
בעיר ואחר כך בשיחה עם ניכבדי העיר,
בנוכחות עיתונאים.

מודעי בחרדה
השר יצחק מודעי מודאג מאוד מתוצאות ההצבעה ,הצפויה
בשבוע הבא ,על עתיד היחסים בין המיפלגה הליברלית
וחרות.
על פי בדיקה בשטח שערכו אנשיו של מודעי ,המציע
איחוד הדרגתי של שנים ,יש רוב מוצק לאיחוד מיידי.
אם המאזן לא ישתנה ,הרי שביום השלישי הקרוב ינסו
מתנגדי המיזוג להביא לדחיה או לפיצוץ ישיבת המועצה.

אלון גלילי -
רב־חוקר
בעוד המישטרה עורכת חקירה נגד אלח
גלילי ,איש הסיירת הירוקה ,בחשד בי ירה
בצעיר בדווי ברובודציד ופצע אותו קשה״
חידש שר המישטרה ,חיים ברלב ,את
סמכויותיו הרבות של החשוד.
לפי .פקודת הפרוצדורה הפלילית״
רשאי גלילי לערוך־ חקירות בקשר לביצוע
עבירות על החוקים הבאים :חוק גנים
לאומיים ,שמורות־טבע ואתרי־לאום )דד
תשכ״ג(; חוק הגנת חיית הבר)התשט״ו(;
מיק מינהל מקרקעי־ישראל)התשץ־(; חוק
הגנת הצומח — נזקי עיזים)התש״י(; חוק
הגנת הצומח )התשט״ז(; חוק התיכנון
והבניה)התשכ״ה(; חוק המים)התשי״ט(;
חוק ההתיישבות החקלאית — סייגים
לשימוש בקרקע חקלאית ומים)התשכ״ז(;
וחוק שמירת הנקדן)התשמ״ד(.

תעלת־הימים  -סוף!

בג״ץ נגד שמאי

פרוייקט־היוקרה של שילטון הליכוד ,תעלת־
הימים ,יחוסל בקרוב סופית.

כיסאו של ח״ב הליכוד הטרי יעקב שמאי
משמש נושא להתדיינות מישפטית בבית הדין
הגבוה לצדק.

לפני זמן מה החליט השר משה שחל שחברת ים־תיכון -
ים־המלח תבצע מחקר על .אנרגיה שאובה״ בים־המלח.
חברת החשמל עצמה מבצעת בדיקה דומה בכינרת .עתה
מתברר ,שהפעלת .אנרגיה שאובה״ בכינרת זולה יותר מזו
של ים־המלח ב־ 250מיליון דולר.
עתה יאלץ שחל לסגור סופית את החברה ,שרוב חברי
מועצת־המנהלים שלה הם חברי תנועת־החרות.

חקירה נגד הח״ב
נראה שהתיק הראשון שבו יטפל יורם גונן,
המפקד החדש של היחידה הארצית לחקירות־
הונאה ,קשור בעקיפין בפעילות של ח״ב
מהליכוד .גונן יצטרך להחליט אם החקירה
תעבוד לפסים גלויים או שתועבר שוב
למודיעין ,לשם עיבוי מימצאים.

חרות רוצה סגן־שר־
ביטחון
מרכז חרות ,שייתכנס בקרוב ,ידון בדרישה למנות בהקדם
סגן לשר־ביטחון .בחרות גורסים שדווקא עתה ,ערב
הנסיגה מלבנון ,יש חשיבות עליונה שיהיה סגן־שר מחרות
לצידו של יצחק רבין ,כדי שגם הליכוד יקצור את פירות
הנסיגה.
מייד אחרי הקמת ממשלת האחדות קיווה יצחק שמיר

תעמולה דתית
בקסטות
אנשי ישיבת החוזרים בתשובה. ,אור
שמח״ ,מפיצים באחרונה דיברי־־תורה
והטפות בעזרת קלטות)קסטות( ,כדי להקל
על הגישה לבעלי תשובה הגרים במרחק
מהישיבות.
שיטת הקלטות היתה המכשיר העיקרי
של איית־אללה חומייני להפצת בשורתו
באיראן ,כאשר שהה בגלות בפאריס.

אזרח מתל אביב ,ד״ר עודד קריב ,פנה לוועדת־הכנסת
וביקש לערער על תוצאות הבחירות לכנסת ה־ .11לטענתו,
על־פי עיקרון היחסיות ועיקרון השיוויון ,המעוגנים בחוק
יסוד :הכנסת ,הרי שלסיעת תמ״י מגיע מנדט נוסף על
חשבון הליכוד.
קריב ביקש מוועדת־הכנסת שלא תאפשר לנציגי הליכוד
ותמ״י להשתתף בדיון ,אך הוועדה דחתה את ההצעה .הוא
פנה לבג״ץ ועניינו מתברר עתה.
באחרונה נמחק שמו של אלי קולס ,שהיה האחרון ברשימת
הליכוד בכנסת ,במקום ה־ ,41שנגדו כוונה עתירתו של
קריב .הסיבה :אחרי מותו של ח״כ יצחק זייגר ,נכנס שמאי,
ואם יצליח קריב בעתירתו הרי שהוא יהיה בחוץ.

שמורות־טבע חדשות
שר־הפנים ,יצחק פרץ ,הכריז על שתי שמורות טבע
חדשות .האחת מיזרחית למושב קדימה ,השניה שני
קילומטרים דרומית לקיבוץ מנרה.

עיריית רמלה נגד
שם העיר
אנשי עיריית רמלה ממשיכים ללחוץ על ועדת־השמות
הממשלתית ,שתאשר להם את שינוי שמה של העיר ,כדי
שהיא לא תיקרא עוד בשמה הערבי .השם המוצע הוא רם־
לה.
רמלה).עיר החול״( היא העיר היחידה בארץ שנוסדה
בתקופת השילטון הערבי — בשנת  716לספירה —
ובמשך זמן מסויים גם היתה בירת הארץ.

קפה ,,אנגל״ נסגר
בית״הקפה הוותיק אנגל ,בסוף רחוב ארלוזורוב בתל־אביב,
נסגר .בעבר ישבה בו צמרת המדינה ,וביניהם משה דיין
ודויד בן־גוריון .תחילתה של פרשת השופט אליעזר מלחי
היתה בפגישות שהתקיימו באותו בית״הקפה.
לפני שנתיים הוא החליף בעלים.

כפל־פנסיה לבדיקה
ועדת־הפנים של הכנסת הקימה ועדת־מישנה ,בראשות ח״כ
אברהם ורדיגר ,לדון בכפל־הפנסיה של ראשי־עיריות שהם
גם ח״כים.

המועמד מם׳  2של תמ״י ,שיזכה במיקרה כזה
במושבו של שמאי ,הוא בן־ציון רובין.

כהנא נגד המיזרחיים
גילויים בחיפה
צפויים גילויים נוספים בפרשת הקצינה עתליה
מאיר ,ראש מיחלק מירמה ,שהועברה
מתפקידה ,כנקמה על פעילותה לחשיפת מעשי
שחיתות בעניינים רגישים.
במטה הארצי של המישטרה חוששים,
שהפרשה תוביל לפתיחת תיבת־פנדורה של
״פשע מאורגן״ נוסח חיפה ,שצמרת המטה
הארצי מנעה עד בה את חקירתו.

החד חשמל דרחומת
חשמל לתאורת רחוב הוזל בעשרה אחוזים .מרכז השילטון
המקומי קיבל על כך הודעה מחברת החשמל ,שהסבירה
כי תאורת־הלילה זולה מתאורת־יום ,ולכן היתה ההוזלה
אפשרית.

הרב מאייר כהנא ביצע אירגון מחדש
של סניפיו .הוא הדיח פעילים מיזרחיים
ממישרותיהם.
ההדחה הבולטת היא של מזם־ל בך ,אלי
אדיר.
המיזרחיים בתנועה עומדים לפעול נגד
הרב בכוח.

בעיות למופע גא!1
מופעו המצליח-של הזמר יהורם גאון עלול
להשתבש ,בגלל סיכסוך בין נגני התיזמורת
והאמרגן של המופע ,אפי ניב .הסיכטוך הוא על
תוכן החוזה ,שעליו הם חתמו עם האמרגן ועל
שברם.

מגאזינים חדשים לשוק

המישטרה
באוניברסיטה

שני מגאזינים חדשים ייצאו בקרוב לשוק .האחד ,בשם
סולו ,והמיועד לרווקים ולרווקות ,יוצא בתמיכת מיפעלי־
התרבות של אחד הבנקים .יכתבו בו בעלי־טורים
מפורסמים ,שיקבלו סכומים גבוהים ביותר.
משה בדש ,בעל מיפעל לנקניק ולסלטים בבני־ברק ,בודק

 24קציני מישטרה לומדים באוניברסיטת תל־אביב לתואר
ראשון כללי במדעי־הרוח ,בתוכנית שתימשך שנתיים,
ותכלול שישה סימסטרים אקדמיים.
סטודנטים שאינם שוטרים נדרשים ללמוד מיספר
סימסטרים זהה ,בתקופת זמן של שלוש שנים לפחות.

