
הליברלית האופציה
חוזרת ■1

 המיפלגות וכל צמרת־העבודה בין שיחות של שבוע אחרי
 האופציה תור הגיע צרה, ממשלה הקמת על הדתיות,

הליברלית.
 העבודה ראשי יעקבו הבאים הימים בעשרת

 מדברים בכנסת בליברלים. ההתפתחויות אחרי
 ועידת של הדיון בתום גדולה הפתעה על

חרות. עם האיחוד בשאלת המיפלגה
 ליברליים ח״כים קבוצת לתחיה תקום ששוב היא, ההנחה

 לעבודה והצטרפות פילוג מעדיפים הם כי יודיעו אשר
חרות. עם איחוד על־פני

 שיעמוד כמי מודעי יצחק השר מוזכר שוב -
הקבוצה. בראש

באילת מיקלטי־מס
מפי ליהנות המעוניינים אנשי־עסקים

 רושמים באילת הםחר*החוםשי איזור רות
ב שכתובתו חדשות חברות באחרונה

אילת.
 שלא הבחינו רשפ-החברות במישרדי

 אותה תחת חברות כמה מופיעות אחת
שוכ החברות שבעלי מתברר הכתובת.

 לצורכי רק דירה״ או חדר במשותף רים
הפורמלי. הרישום

 לגידול בחיוב מתייחסת אילת עיריית
ש משום האילתיות, בחברות הפיקטיבי

 ממס־ הכנסתה את תגדיל היא זו בדרך
עסקים.

שרון־פנטגון? עיסקוז י
 הפרקליטים במישרדי מילחמת־הלבנון: מספיחי עוד

 שרון־״טיים״ מישפט כי שמועה, נפוצה בניו־יורק הגדולים
 הצדדים. בין עיסקה בעיקבות שהסתיים כפי הסתיים
 הפנטגון, לראשי שרון פנה השמועה, על־פי.

 יחשוף כי ואיים למישפטו, האחרץ בשבוע
 הממשלה בכירי כי יעידו, אשר מיסמכים

 שנה כבר תוכניותיו בסוד היו האמריקאית
ירוק. אור לו העניקו ואך הקרבות, פרוץ לפני

 ודרש השבועון על לחצים מייד הפעיל הפנטגון 5
 המישפט. של המהיר לסיומו להביא ממנו

 השלב על ״טייס״ ויתר מהלחצים כתוצאה
 עדי-אופי מיצעד ההגנה: של האחרון

שרון. של שמו את להכפיש שנועד ישראליים,

 הציג לא צה״ד *
הפינים את

 על־טי במטולה, הגבול למעבר שבאו עיתונאים
לדרום־לבנון, להיכנס סירבו צהי׳ל, דובר הזמנת

 החיילים את לראות צה״ל להם יתיר כן אם אלא
 צד״ל. בידי השבויים הפיניים

 לבקשה. להיענות סירב צה״ל דובר
 לחד אנטואן הובהל ואז ללבנון, נכנסו לא העיתונאים

הכתבים. עם שוחח ושם הטובה לגדר

בצפון תורכי קשר
 בדרום עתה המתרחש על למידע והמהיימן המרכזי המקור
 במוצאו. תורכי גוקסל, טימור יוניפי״ל, דובר הוא לבנון

 שצה״ל במידע חמור מדילדול בעיקר נובעת הצלחתו
לגבול. מעבר המתרחש על מספק

בלימד כספי סיבסון־
 ביותר, קלושים עתה נראים הליכוד לאיחוד הסיכויים

 הליברלים. גיזברות התנהגות על־פי לפחות
 מערכות בגלל הריקה, לקופתה עזרה דורשת חרות

 גם הניזונים הליברלים, ולהסתדרות. לכנסת הבחירות
לעזור. מסרבים איגוד־העובדים, מכספי

 כלכלית חקירה
במישטרה

 הארצי במטה הונאה לחקירת הארצית היחידה
 רצינית, כלכלית בפרשה בקרוב לטפל תתחיל
 בפרשת הגולמי מהחומר יותר ומקיפה גדולה

בזמנו. אליה שהועבר לוינסון,
 צוות לחו״ל. כספים העברות הוא בחקירה הצירים אחד

לאירופה. ישלח מיוחד חוקרים

 זילברברג
שניה במהדורה

 על בהגנה הצלחה שקצר ליבאי, דויד הפרופסור
 לשווייץ, המט״ח מבריח זילברברג, ישראל
 חשוד ומייצג דומה, בפרשה עתה מטפל

העבירה. באותה

□1צ למען שדולה
 מתכוונים בגליל מוסלמיים ואנשי-דת קאדים
 מוסלמים על שתאסור חקיקה למען לפעול
 קייס כזה חוק הרמדאן. בחודש בפרהסיה לאכול
 על להטיל לבתי-המישפט מאפשר והוא בגדה,

 עונשי־מאסר. העבריינים
 מחללי של מיספרם מעליית המודאגים אנשי־הדת,

 של הח״כים את לצידם לגייס יוכלו כי סבורים הרמדאן,
 ואגודת־ישראל. ש״ס המפד״ל,

 חוביישי מוחמר השייח׳ כנראה, יעמוד, השדולה בראש
מעכו.

נשיא יהיה לא המר
 כנשיא להתמנות המר זבולון של העז רצונו למרות

 עמנואל הפרופסור של במקומו בר־אילן, אוניברסיטת
בידו. הדבר יעלה לא רקמן,

 באישיות מעוניינים אינם האוניברסיטה ראשי
 המועצה יושב-ראש היה הוא אם גם פוליטית,
כשר־החינוך. תפקידו בתוקף גבוהה, להשכלה

במעקב שחל
 שר-האנרגיה, של חסרת־התקדים מעורבתו

 ״אתא״, משבר לפיתרון בנסיונות שחל, משה
 כדי המיפעל קרקעות למכירת ותוכניתו

 רבה התעניינות מעוררת את.,אתא״, להחיות
 הסיבות על התמהים שונים, בחוגים

 החיפאי. השר יוזמת מאחורי המסתתרות
 בטיפול בעבר התמחה במיקצועו, עורו־דין שחל,

 עם גדולות עיסקות כמה ביצע כבר הוא במקרקעין.
 להכריח עתה מצא הוא טעם מה ברור ולא עובדים, שיכון
בכורדני. להרפתקה לולכנס אותם

 ד33 המישטרה
דיין משה

 זד הצפוני במחוז צמרת-המישטרה
 ״מגד דובר של הרבה יעילותו על עמת

 ל* לדווח הממהר דיין, משה דויד־אדום״,
 הקשור אירוע כל על כלי־התיקשורת

 אנשי של מאם אחרי מייד זה, בשרות
האירוע. למקום מד׳׳א
 דוברי־־דד את דיין מקדים אחת לא

רבות. בשעות בצפון מישטרה
 דיין, של עמדתו ביעילות לחבל כדי

 להנהלת הצפונית במישטרה בכירים פנו
 תחומי את לצמצם מהם ודרשו מד״א

פעילותו.
 הצפון, כתבי נזעקו דייז של לעזרתו

 עם הקשרים צימצום על הודיעי וכמחאה
 חד-משמעית התייצמת ועל המישטרה

דיין. מאחורי

 ימסזר המבקר
לקיבוץ רכזשו

 למסור עומד שטנגר, שלמה הקשיש, ההסתדרות מבקר
 קיבל שאותה בתל־אביב דירה מעיין־צבי, קיבוצו, לרשות

 לשיכון לוודאי, קרוב בדירה, ישתמש הקיבוץ בירושה.
בעיר. שנמצאים חבריו

נרמן את מחפשים
 ששב הליברלית, המיפלגה חבר נוימן, ניסן הקבלן

 ביום בועידת־המיפלגה להשתתף כדי מארצות־הברית
 ירוצו הגדולות הסיעות ששתי לכך גרם הבא, החמישי
אחריו.
 על־ הובא שנוימן שמועה הפיצו שריר אברהם השר אנשי

 ידוע נוימן חרות. עם מיידי לאיחוד קולות לגייס כדי ידם
מעולה. קולות כגייסן
 מודעי, יצחק השר של בסיעתו להתרגשות גרם המידע
 גר אינו שהוא מכיוון נוימן. אחרי לחפש החלו ואנשיו
אותו. איתרו לא עדיין הם הקודמת, בדירתו

קולק של התיק
 אמטל של בנו אורי, של תיק-הצד

 ירד עיריית ראש על-ידי גויים מוסינזון,
מת על כשעלה קולק, טדי שלים,  ברי־ מ

 לענקי תשורות לחלק כדי כת-הסולטן
 של הנעילה בקונצרט שהופיעו הג׳אז,

פסטיבל-ישראל.
 מול אל לנאום, לבימה שעלה קולק
 תיק ומדו למקום בא הטלוויזיה, מצלמות

 החליט האחרון ברגע אשתו. של קניות
 של תיקו את ונטל לו, יאה אינו זה שתיק

מוםינזון־הבן.
 קולק אישי. וציוד מצלמה חיו בתיק

 ועלה התשורות את בו שם התיק, את רוקן
מ. אוחז כשהוא לבימה

בטלוויזיה מיבחני־בד
 ?קרייני■ בטלוויזיה מיבחני-בד ייערכו השבוע

 את גם להעסיק יהיה ניתן שלא נראה אך רצף.
בהצלחה. המיבחנים את שיעבור מי

 עד עובדים 220 לפטר עומדים ברשות־השידור הסיבה:
 הזמן באותו לקלוט יהיה אי־אפשר ולכן השנה, סוף

- חדשים. עובדים

המדינה למבקר מנכ״ל
 עיריית של המישפטי היועץ הורביץ, יאיר

 מישרד מנכ״ל לתפקיד בקרוב יתמנה ירושלים,
מבקר־המדינה.

 צה״ל פעולות מתאם לשעבר ורדי, רפאל הקודם, המנכ״ל
 מהתפקיד. חודשים כמה לפני פרש הכבושים, בשטחים
 בכיר קצין יכנס ירושלים בעיריית הורביץ של במקומו
מדיו. את בקרוב שיפשוט בצה״ל,

בכוכבים ״תדיראך
 ״תדיראך, דיווחי על מלגלגים במישרד־הביטחון

 בצמרת ב״מילחמת-הבוכבים״. חלק יקחו שהם
שחר. כל אין אלה שלדיווחים גורסים, המישרד

 מוכרים הרומנים
ביגדיהם את

 לרגל ארצה שבאו וטבחים, זמרים רקדנים, — רומנים 20
 — מרישתות־המלונות אחת שעורכת רומניה, חודש

 מתאכסנים הם שבו במלון הבוקר בשעות מסתובבים
 הרקומות חולצותיהם את פרטי באופן למכור ומנסים

ולישראלים. לתיירים

 מכים לא
המרכזית ביחידה

 החליטו בתל־אביב היחידה־המרכזית שוטרי
על ועצורים, חשודים כלפי מאלימות להימנע

 בר־ חייס שר-המישטרה, של אישית פניה פי
לב.

ציטדי׳ גלציי? כעריכת


