
 - בחירות או רוטציה ״
ברלב בידי המפתח

 שבידי השבוע משוכנעת הפוליטית הצמרת
 מהלך לבל המפתח ברלב, חיים שר־המישטרה,

 רוטציה — הבאים בחודשים שיתרחש פוליטי
 בחירות או וחודש, שנה בעוד במועדה,
בן. לפני כבר חדשות,
 הקשורים עבי־כרס תיקים שני עתה חוקרת המישטרה

 נכון טיפול הארצי, במטה בכירים הערכת ועל־פי בליכוד,
 שני על הליכוד, צמרת בכל שיפגע כדור־שלג, ידרדר בהם

מרכיביו. ן
 לכיוון־חקירה גם מסתעף תיק־אלבין, הראשון, התיק

 האחרונות, בבחירות הליכוד גיזבר היה אלבין מיפלגתי.
 מטה על השתלטו שריר אברהם השר אנשי כל כאשר

 מטה־הצעירים. כולל הליכוד,
 שהקימו היקב, במועדון קשור שנבדק אחר חומר־חקירה

רייסר. ומיכה אלבין י
רבים. לאפיקי־חקירה מסתעף תיק־הקרקעות, השני, התיק ,

 בזמנו שטיפלו ולמי למישרד־החקלאות קשור מהם אחד
 אבי ועוזרו, דקל מיכאל סגן־השר־לשעבר — בהתנחלויות

רשות־שדות־התעופה. דובר היום שהוא צור,
 של כהונתו לתקופת עד תגיע היא תעמיק, החקירה אם

כשר״החקלאות. שרון אריאל
 שבהן מפוקפקות, פרשיות־התנחלויות הוא אחר אפיק

 החרדית בעיר בעיקר מישרד־הבינוי־והשיכון, מעורב
עמנואל.
 מיסמכי בזיופי עוסקת המישטרתית החקירה למעשה,

 כרמים ובראשן התנחלויות, 12ב־ קרקעות על בעלות
ונופים.

 למיבצע־הסברה מתכוננים כבר ראש־הממשלה בלישכת
 מיפלגתי אופי בעלות הן שהחקירות יטען הליכוד אם נגדי.

הלאומית. האחדות ממשלת לפיצוץ מכשיר להיות ונועדו

להתראיין סירב רבץ
להת סירב רבין, יצחק שר־הביטחון,

 אל־ הפלסטיני.אל־־ביאדר לשבועון ראיין
 בירושלים המופיע הפוליטי), םיאסי־(הגורן

המיזרחית.
 ביקש בגדה, ביותר הנפוץ השבועון,

 ערבי־ עיתונאי באמצעות רבץ, את לראיץ
 בשטחים עתה המתרחש על ישראלי,

 לא שר־־הביטחון של מלישכתו הכבושים.
חיובית. תשובה ניתנה

 מינר סערת
במישרד־הביטחון

 מישרת עובד של צפוי מינוי סביב סערה
 במישלחת־הרכש ביותר בכיר לתפקיד. הביטחון

 עתה מתחוללת באירופה, מישרד־הביטחון של
במישרד.

 אמרכל־מינהל־בכיר שהיה עובדיה, בדויר המדובר
 בבית־מישפט שעבר בחודש הורשע אשר במישרד־הביטחון,

 שהביאו קולות במירמה שהשיג בכר בתל־אביב השלום
 עובדי־מישרד־הביטחון. לוועד שנים, חמש לפני לבחירתו,

 זמן שעבר משום מאסר־על־תנאי, חודשי לשישה נדון הוא
 לתפקיד לאירופה ייצא הוא עתה העבירה. בוצעה מאז רב

 במיליוני־דולארים. ותשלומים באישורי־רכש הכרוך
 אליו המופנות לשאלות להתייחס מסרב מישרד־הביטחון

זד״ בעניין

 ,,הבכירה .האישיות
הקרקשת סוחר
הונזבר. ששמה כביכול הבכירה האישיות

 שטרוזמן, אורי המחוזי לשופט סודי, בפתק
 שלושה של מעצרם בהארכת השבוע ח אשר

 כדין שלא קרקעות ומכירת בקניית חשודים
 אלא פוליטית, דמות אינה המערבית, בגדה

 המפורסם. הערבי סוחר־הקרקעות
 שהמדובר הרושם, נוצר המישפטי הדיח בתום

 אחר־־כך ישראליים. פוליטיקאים של בשמות
הדבר. כך שלא התברר

״,נפתל ■קרן תעלומת
 להשיג לשווא, השבוע, ניסו גרמניים כתבים
 גרמניים חולדים אשר נפתלי־, על.קוץ פרטים

 הסוציאל־ למיפלגה שעזרה בה, חושדים
שחורים בספים להלבין הגרמנית דמולךאטית

).6 עמוד (ראה
 מיפלגת העובדים״, .חברת ההסתדרות, ראשי

 הלח טיב מה לגלות סירבו והממשלה העבודה
 היא מה ואפילו בראשה עומד מי ופעולותיה,

כתובתה.

ברליוסבלירישיון
 דד על מים של הזמני ההפעלה רישיון

 מכשירים תמ״מ(תעשיית ביהוד ברליום
 התעשיה של בת על מים — מדחיקים)
 בעוד השנה, ביוני 11כ* פג האווירית,

ביולי. 16 מיום הופעל שהוא
 לכל בחוזר פנתה תמ״מ עובדי נציגות

נוט שהם אותם, והזהירה המיפעל עובדי
בעובדם בריאותי סיבון עצמם על לים

אדי־גאז

 לפני נחשפה
'םהזוד.

יפרוש? לא קרחי
 שניצב מעריכים בירושלים הארצי במטה

 שלא עשוי אגךדהחקירות, ראש לדתי, יחזקאל
 לדחות אלא שהודיע, כפי השנה, בסוך לפרוש

בלתי־־ידוע. למועד הפרישה תאריך את
הרישמי. הפרישה גיל את מזמן כבר עבר קרתי

לאוסטריה זוכוביצקי
 ניו־יורק את השבוע לעזוב כנראה אמור זוכוביצקי יונתן

 אסתר, אשתו, את שם לפגוש כדי לאוסטריה, ולצאת
 בבית־ ,בטירול קיצביהל בעיירת־הנופש לנפוש שיצאה

המישפחה. של נופש
 זוכוביצקי את לאתר היה אי״אפשר כבר השבוע בסוף

באחרונה. שהה שבו ריג׳נסי, במלון

ללונדון אלבין גליה
 ללונדון יצאה אלבץ, מיכאל של אלמנתו גליה,
 שם תשהה היא מהשיבעה. שקמה אחרי מייד
 ילדיה שני עם ותשוב הנראה, כבל קצר, זמן

ארצה. הקטנים

שמאי־רנר בוררות
 הכספי לסיכסוך כבורר מונה ליבני איתן לשעבר הח־כ
 מהליברלים לשעבר והח־כ שמאי יעקב ח״כ״חרות שבין
 איגוד מנהיג רנר, של סירובו הסיכסוך: מהות רנר. צבי

 הליכוד מחובות מחצית לשלם הליברליים, העובדים
 באופן — אחוז 36 רק לשלם מתעקש רנר בהסתדרות.

 יהיה אם המאוחד, במרכז הליברלים שיקבלו למה יחסי
המיפלגות. שתי בין איחוד,
 רובם בחובות־ענק, עתה מסובכים תכלת־לבן ואנשי שמאי

אישיות. בערבויות

 קדמאני האחים
למישפט

 לבטון הגדולה הצפונית מהחברה האחים אחד קדמאני, עלי
 במירמה מעורבות על לדין יועמד וקונסטרוקציות־פלדה,

ומע־מ. מס־ההכנסה של
 אף מהם וכמה הליברלית, המיפלגה חברי הם בני־המישפחה

הונאה בפרשות מעורבים היו הם בעבר חברי־מרכז.

 בצורה חסכו כאשר בחיפה, הלוחם בית בבניית ושחיתות
גג״הבניין. ביציקת ששולבה הפלדה בכמות מסוכנת

הסברים רש1ד ברלב
 משכנעים הסברים לדרוש עשוי ברלב חיים שר״המישטרה

 רומן בגרמניה, המישטרה של החדש הנציג יוחלף לא מדוע
 המישטרה. של לשעבר פנסיונר יגל,

 ועל האיש על וסותר מקוטע מידע קיבל ברלב
 לא בל־בך רגיש שתפקיד מעוניין והוא תפקידו,

 אחוז 100ב־ שלם אינו שהוא אדם בידי יופקד
ועברו. כישוריו עם

חילצו השוטרים
כהנא את

 קהל של הסתערות מנע ירון, יצחק גיבעתיים, עיריית ראש
 לערוך בא אשר כהנא, במאיר שפטים לעשות שאיים זועם,

 מועצת של פעילים עמדו המסתערים בראש בעיר. הפגנה
 מתנועות וצעירים העיריה מועצת חברי המקומית, הפועלים

הנוער.
 מהקהל לבקש העיריה ראש נאלץ חריש, מיכה ח״כ לדיברי

 ״כהנא כוח. תפעיל כי המישטרה של איום אחרי להתפזר,
 .ואתם קציני־המישטרה, אמרו כאן,״ להפגין רישיון קיבל
לא!׳

מתחמק רובינשטיין
 הדראקונית, הצעת־החוק על הציבורית הביקורת בעיקבות

 שר־ מנסה לפלסטינים, ישראלים בין שיחות ניהול שתמנע
 לעניין מאחריותו להתחמק רובינשטיין, אמנון התיקשורת,

 להכניס ביקש הפנימיים שבדיונים היא, החדשה גירסתו זה.
 למשל, תמנע, שלא בלשון מהותיים, תיקונים בנוסח־החוק

ויתר. במיעוט, כשנותר אך — עיתונאיים ראיונות קיום

ללב־ארי שדודה
 חטיבת של בפועל מנהל כיום שפירא, צביקה

 השדולה בראש עומד בטלוויזיה, התוכניות
 לתפקיד הרדיו, מנהל לב־ארי, גידעון של למינוי

מנהל־הטלוויזיה.
 לשעבר שפירא, של שיוזמתו מעריכים השידור ברשות
 ברדיו, לב־ארי את לרשת מרצונו נובעת צוז״ל, גלי מפקד

מייחל. הוא שלו השינוי יתבצע אכן אם

תיקשורתית מילחמה
 צו שעבר בשבוע הוציא העליון בית־המישפט

 אמנון שר־התיקשורת, נגד תנאי על
 אלסטר, יורם מישרת, ומנכ״ל רובינשטיין,

 לחברת איפשרו לא מדוע לענות מהם הדורש
 למגשרים. רישיון לקבל אלקטרוניקה־ ״חץ

 משום במישרד־התיקשורת, מבוכה מעורר הצו־על־תנאי
 מאחורי כי עולה, לבית־המישפט שהוגש שמהחומר
 הפרטית, מוטורולה חברת עומדת המישרד התנגדות
מהשוק. יריביה את לסלק המבקשת

חדש למישרד המגבית
 בתל־אביב מישרדים שלה המאוחדת, היהודית המגבית

 לעליה המחלקה במקום חדש, למישרד עוברת ובירושלים,
 בבניין. שונים במישרדים שתפוזר בסוכנות, וקליטה

 מורת״רוח, מעוררים והם דולר, אלף 150כ־ יעלו השיפוצים
 מישרדים. אותם שופצו שנים חמש לפני שרק משום

 השיג כבר לביא, נפתלי בארץ, המגבית של החדש המנכ״ל
 הוא אף ועורר אמריקאי, בסדר־גודל חודשית משכורת

חריפה. מורת־רוח

בכדורגל ערבדות
 חד הלאומית בליגה בביתם בתרגלנים

 הוזיהם חתימת ערב עתר״ תרשים ארצית
 אישיות ערבויות הבאה, המישחקים לשנת

̂בו הלי 1מ של  * יתלהסויות נ וכדת •יות הל
וכא האגודה, עם החוזים נחתמו בעבר

 לבתי-מישפט, כספיים סיבסובים הגיעו שר
 מי את אין שלבתרגלן אחת לא התברר
לתבוע.

המסות תרשים עורכי-תן, בעצת עתר.
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לשנה. תלארים אלפי מאית של גודל

עיטדי; ב;־צד; בעריכת


