
וימרוד״ האס
כשוו״ץ? מעל
 אמ״ד(״המחלקה השווייצי החשאי השרות

 כאילו דישמית הכחיש הפדרלית״) הצבאית
 סודי מיפגש 1986 כפרם אירגן מקציניו אחד
 לרכישת* האיראני השר וכץ פרס שימעון כין

 ציריך. ליד בנמל־התעופה נשק,
 השווייצי השבועון על״ירי פורסמה זו פגישה על הידיעה

מע וצוטטה א״׳), יום (״מבס !!שאוס־בריק ש  על־ שעבר נ
הזה. הסזלס ידי

 פרצות משאיר השווייצי המוסד משעם ההכחשה של הנוסח
 הידיעה. את הכחישה לא פרס שימעון של לישכחו רבות.

 הישראלי, הסוכן כי טוען השווייצי העיתון
 את לארגן כדי השווייצי המוסד עם כמגע שבא

 לדברי נימרודי״. יעקוב ״כנראה היה הפגישה,
 גרמני, כמישפט גילויים על המסתמך העיתון,

טילי-״טאו״. מכירת על בפגישה דובר

חשאית חווחדדעת
רממורט? על

 ישראלית־איראנית פגישה באירגון חלקו הכחשת בדי תוך
 בהודעתו השווייצי החשאי השרות גילה שווייץ, אדמת על

 נציג ובין ישראלי״ ״פקיד בין פגישה נערכה כי הרישמית
אחר. נושא על השווייצי המוסד
 אזרח על ביטחונית ״חוות־דעת השיחה: נושא

 סודי, מידע עם כמגע כישראל שבא שווייצי
עסקיו״. כמיסגרת

 של סמכויותיו בתחום הוא זה תפקיד בי הוסיף הדובר
השווייצי. המוסר

 ההודעה .1986 כמרם נערכה ההתייעצות
 הישראלי המוסד כי לניחוש להביא עשוייה

 ברוכדברוך על מידע השווייצי מעמיתו ביקש
 פעיל ושהיה שווייצי, אזרח שהוא רפפורט,

העיראקי. צינור־הנפט בענייני ההם בימים

בית־כנסת נשרף
בבוקרשט

 בית־הכנסת נשרך ימים עשרה לפני
 השריפה למרות בבוקרשט. ביותר הגדול

 העיתונים מן באחד אך הדבר פורסם לא
בישראל.

דמיאויוק □סק־דין
בהדפסה □בר

 נמסר בבר דמיאניוק במישפט מפפק׳־הדץ חלק
להדפסה.

 יורם שהסניגור, אחרי נוספות, ישיבות שתי נערכו השבוע
 אך אליהן, להתייחס וביקש חדשות ראיות הביא שפסל,
 התחילו מחודש יותר לפני הסתיימו שהסיכומים מביית

פסק־הדין. בכתיבת כבר השופטים

■■■■ ן■! ■ן■ ■■■ן■! ■■>1 ■■■ 1*1 ■■■ ■4■ כלכלית מחלקה
בפרקליטות

חל־־אביב מחוז
רודה אמנון עורך־הדין של פרישתו מאז

 בפרקלי כל-כך הדרושה כלכלית מחלקה
 לארבעה בתקן מדובר תל-אביב. מחת

 צווארון של בתיקים ורק אך שיעסקו פרקליטים,
לק.

בליה חיתה ראש־המחלקה לתפקיד המיידית הבחירה

.
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 הללו התיקים רוב את המנהלת החרוצה הפרקליטה לבאון,
 את אליה לצרף חושבים רודה. של פרישתו מלפני עוד

 בעבירות לטיפול בפרקליטות, בכירה סגנית אדר, אמירה
 סופית החליטו טרם זו שבשעה מכיות אבל וכלכלת מיסוי

בהקמתה. בעיות שיהיו יתכן המחלקה, בראש יעמוד מי

ועורר־דין זמר נעצרו
 בהרצליה* בווילה שנעצת המהמתם, בין

 שהסתבך חובש־כיפה, זמר גם היה פיתוח,
ועורדידין. מם־הבנסה, בענייני בעבר

המניין מן חבר יהיה ף אש
 המניין מן חבר כנראה, יהיה, אש״ך

 דדה בה עד הסוציאליסטי. באינטרנאציונאל
 בלבד. משקיך של במעמד שישב נציג לאייגון

 איבדה הכבושים כשטחים האחרונים מהאירועים כתוצאה
 נאירגון שלה בוחיזזהשפעה את מיפלגת־הענודה

 של הזמנתו את למנוע עוד תצליח לא והיא הבינלאומי,
מלא. כחבר אש׳־ף

נותקו כך
הכבושים השטחי□

מצ הבינלאומית, המרכזת ,18 מרכזני
 לוח־המודעות על הוראה שעבר בשבוע או

 שיחות קשר לתת ״לא לשונה: וזו לעובדים
 ועזה שומרון מיהודה, ויוצאות נכנסות
 לא לקשר, ניתן לא תקלה, יש לי, צר ולומר:

 נא ויכוח, שיש במיקרה יתוקן. מתי ידוע
למפקחת.״ למסור

מרכזן כל קיבל זו להוראה במקביל
 לתת אין להם אשר מיספרי־טלפון, רשימת

של מיספרים היו אלה לחו״ל. שרות־חיוג
 מנויים ושל הירוק, לקו מעבר מנויים

בלבד. פלסטיניים
 את ליישם בעייה היתה בירושלים רק

 מרכזיות פועלות שבעיר מכיוון ההוראה,
ויש פלסטיניים למנויים — מעורבות

 הבעייה נפתרה בירורים אחרי ראליים.
 יוכלו כולם ירושלים שתושבי כזה באופן
לחו״ל. קשר לקבל

 אחר ימלא שלא שמי הובהר למרכזנים
לאלתר. יפוטר ההוראה,

שר-התיקשורת, יעקובי, גד כשנשאל
 זו זה. על מתראיין לא ״אני אמר: העניין על

 האזרחי, והמינהל שר-הביטחון של החלטה
ההח על מיניסטריאלית אחריות לי ואין

לטה.״

יערער בן־עמי
אזולאי, אלברט של מעבידו ק-עמי, יורם

 שנה לחצי ונדון הודאתו על־סמך שהורשע
גבוה. בססי ולקנס עדתנאי אבד

־ ״ די ־ •1״ז
. . . מתכוון ,

גזר-הדין. על ערער
 לא סירוטה שרה שהשופטת על־כך מתרעם בן־עמי

 שלא העובדה את וכן הפעולה, בכל תונרליבו את הדגישה
 •הפגישה מאז המכינה בפרשה אישי אינטרס כל לו היה

הלילית״.

ייסגר? ה״דדייב־־איך
 הדר״ב־אין להנהלת מיבתב מרכדהיוידים שיגר שנה לפגי

 עד המקום את לסגור ההנהלה ומבקשה ובו בתל־אביה
במאי. 1ה־

 מרבד לבין ה״דרייב־־איף בין חוזדדהחכירה
 ולמרכז- להסתיים, עומד המקום, בעלי הירידים,
 הדונמים 1דיד אחרות תוכניות הירידים
בית־הקולנוע. נמצא שעליהם

עויף למען (וודוליה
תיו במימרת מו שי שר- עם לדזסז־ר להניע נ  מי

 חיים המלונאי מפעל חובות, לפריסת האוצר
בתנועת-החרות. שדלה שיך

 ראש־ עם התת של אחדים ח״כיס נפגשו באחרונה
 ניסים, משה עם לדבר עליו ולחצו שמיר, יצחק הממשלה

שיף. עם להסדר להגיע בניסיון

לוין? דוב נגד הוועד
 יילחם כי מאותת מישרד-התחבורה עובדי ועד

יו״ר גם שהוא לוין, דוב השופט של ביוזמותיו

 מסבירים כד — תאונות למניעת המועצה
 אי־השקט את ההסתדרות של הפועל בוועד

בוועד. באחרונה שנוצר
 המישרד הנהלת על ועד־העובדים מאיים רישמית,

 מישרדי של פעילותם היקף יצומצם אם בעיצומים,
 למעשה, המטאורולוגית. היחידה תפורק ואם הרישוי,
 חוששים עסקני־העובדים בהסתדרות, משקיפים אומרים

 תפקידי את מתוכן ירוקנו השופט של שרעיונותיו
בתוקף. להם שיתנגדו רומזים הם המישרד.

נגד חקירה
מחוזי שופט

המישט־ מנהלת האחרונים בשבועות
 מחוזי שופט נגד חקירה רבה בסודיות רה

 השופט בארץ. מבתי־המישפט באחד
בהטיית־מישפט. חשוד

 □,פיגור ןאי
תעבורה בחיקי

 ויעקב ארבל אשר בתל״אביב, שופטי־תעבורה ששני אף
 במישפטי־ פיגורים אץ מתפקידם, מושעים ברידיין,

, התעבורה.
 בין בשווה שווה מתחלקים העודפים התיקים

 את להדביק המספיקים האחרים, השופטים
סביר. בקצב מתקיים המהיר השיפוט גם הקצב.

האוניברסיטה קיסר
 תל- אוניברסיטת לנשיא הודיע קיסר ישראל
 מאיר״ ״גולדה מכון של הבא היו״ר בי אביב,

 המכון אביזמר. שימעון יהיה לחקר-העבודה
 בשיתוך באוניברסיטה פועל האקדמי

 לו שייתר כך על עמד וקיסר ההסתדרות,
מאנשיו. עסקן בראשו להציב

לכנסת השר יועצת
 שר*התעשייה*והמיםחר יועצת ברלב, רבקה

 ריאלי מקום על כנראה תתמודד לענייני-נשיס,
הבאה. לכנסת הליכוד ברשימת

 רקע על מתיחות שוררת תנועתיהתרות של חיפה בסניף
 כהדאבידוב מאיר ח״ב של מקורביו ברלב. של כוונותיה
 של החיפאית במישבצת מקומו את תתפוס שהיא חוששים

חרות.

בעבודה וערבי דרוזי
 ג׳וליס, המקומית המועצה ראש טריך, סאלח
 ריאלי במקום הדרוזים את בנראה ייצג

 אחרי הבאה, לכנסת מיפלגת-העבודה ברשימת
 ריאליים מקומות שירייז על הוחלט שבמיפלגה

 מוסלמי. ולנציג דרוזי לנציג
 ממחוז אסרי חוסיץ מראה יתמודדו המוסלמי המקום על

 מכפר־קרע מסאלהה ונואף המיפלגה של המערבי הגליל
שבמשולש.

קרעים
בחנועת־המרכז

 שלה בנב-היסוד את שערבה בתנועת-המרכז,
 ומתחים קרעים לאחרונה התגלעו חודש, לפני
 שינוי תנועת ־־- בתנועה העיקרי המרכיב בין
ל״ע. — המיעוט לבין —

 בנושאים חילוקי־דיעות רקע על בעיקר נבעו הסיבסוכיס
פשרה. להשיג ניכר מאמץ יש איריאולוגיינניוכרגע

ארביב אורית
ייןלא

 ארביב, אורית שסיפרה הסיפור למרות
מבעלה בהריון היא כי שוב, נעצרה כאשר

 הירשו סוהרים וכי אביטן, הרצל לשעבר
שאביטן ולאחר בכלא, להתייחד להם

 הדשה, הברה לו שיש ואמר זאת הכחיש
 בכלא, אורית עם התייחד לא מעולם וכי

 לא בהריון. אינה בלל אורית כי התברר
הסיפור. את המציאה מדוע ברור
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