
 השורש החברה למנהל לירות אלף 165 של בסך מוגדלים
 התעוררו המפד״ל, של ח״כ בזמנו שהיה מי קלמר׳ משה

 שגרעונז; החברה, של עיסקותיה את לחקור במפלגה תביעות
ליי, מיליון 2בכ־ מסתכם המצטבר

 כרחוב מלאי מחסן פרשת תיחקר במיוחד
 כמחיר נמכרה שתפוסתו כבני־כרק, השומר
ה לערכו יחס בשום עומד שאינו אפסי,

אמיתי.

 נוסף נסיון לעשות עשויים ישראל, לבין בינם ישירה רות
העגלה. את להזיז

ה למימשל לפנות מתכוונים הם זה כשלב
מצומ יוזמת ועדה הקמת להם שירשה צבאי
 ליזום הוועדה: של המוצהרת מטרתה צמת.

 אם יישאלו בו השטחים, ערביי כין מישאל-עם
 מוסמכת פלסטינית נציגות כהקמת רצונם

 פי על ישראל, עם ישיר משא־ומתן שתנהל
עצמאית. פלסטינית מדינה הקמת של העקרון

 נורבגי חול!
י בישראל יאומץ

 שיובאו הראשונים החוקים ואחד ייתכן
 מיוחד חוק יהיה השביעית הכנסת לאישור
 שהתפטרי ממשלה לשרי המאפשר במינו,

 מקומותיהם את ופינו בכנסת מחכרותם
 במיקרים הכנסת אל לחזור אחרים, לח״כים

 אי־אימון או אימון כהצעות במו מיוחדים,
לממשלה.

 הקואליציה ממפלגות לשרים לאפשר נועד זה חוק
 של בלחצים לעמוד כדי בכנסת, מחברותם להתפטר
 נבחרו ולא כביכול ריאליים במקומות שהוצגו מועמדים

 יתפטרו אם כי במערר, בייחוד חשש, קיים כיום לכנסת.
שיער ח״כים .•׳מקומם ייכנסו בכנסת, מחברותם שרים

 גמערך. השונות הסיעות בין שיוזי־המשקל את ערו
המת לשרים שיאפשר החוק את לחוקק מבקשים לכן

להצבעה יידרש שקולם עת בכל לכנסת לחזור פטרים

 :ישראל—הולנד
מאוד עצוב

 עם היחסים התקררות על הסימנים מתרבים
ליש כיותר הידידותית האירופית הממשלה

 דיווחים הגיעו כירושלים החוץ למשרד ראל.
 בעמדה נוקטת הולאנד ממשלת בי מהאג,

 ישראל, של למדיניותה ויותר יותר ביקורתית
 בפיצוץ■ וכעיקר - הכיבוש בהמשכת רואה
 המוניים אדמיניסטרטיביים וכמעצרים בתים

 שהשתקפה בפי ישראל, של דמותה שינוי -
המדינה. קום מאז ההולנדית בציבוריות

 השמאל חוגי של יחסם ניכרת במידה משפיע זו תנודה על
 באיר• כפעילים מתבלטים מהם שכמה והסטודנטים, החדש
 אג־פתח למען תנועה בהנהגת ואפילו פרו־ערביים, גונים

בהולנד.
 זד, דו״ח אליה הועבר כאשר מאיר, גולדה של תגובתה

מאוד.״ עצוב מאוד, *עצוב משרד־החוץ: על־ידי

 אותם בין למגעים זה בשלב מוגבלים אלה גישושים
 אישור טעון זה בכיוזן ממשי צעד וכל בלבד, אישים

הצבאי. המימשל
 תימצא אם כי מבטיחים, היוזמים האישים

 הגדה, תושבי לבין ישראל כין להסבם נוסחה
 הנהגת את גם זה בהסכם לשתף ככוחם יש

הפידאיון. אירגוני

יהיה מי
? העדתי מע״י שר

 מבג־ שר לתפקיד מועמד מחפשת העבודה מפלגת צמרת
בממ יכהן לא ישעיהו שישראל היא, ההנחה המזרח. עדות
שר. יהיה לא ששון אליהו שגם וייתכן הבאה, שלה

 ראש פנימיים: בניחושים שהועלו שמות
 משרד־ איש נאווי, אליהו כאר-שבע עיריית

 אכיעזר והדיפלומט־כלכלן הילל, שלמה החוץ
שלוש.

מכריעה.
מב בישראל ימציעיו בנורבגיה, גם קיים דומה חוק

בכנסת. קבלתו לשם כאסמכתא אותו אים
 שופטים

השיחרורים שערורייתהלוי מינוי נגד
 בייצוג שינויים
בממשלה המפד״ל

 הרפד״ל בנציגות שינויים שיחולו ברור כיום כבר
 ששר- בעוד ׳;רכבה. יהיה אשר יהיה הבאה, בממשלה

 יוסיפו בורג ■וסף ושר־הסעד שפירא חיים משה הפנים
 זרח שר״הדתות הרי הנוכחיים, בתיקיהם להחזיק

תש ובמקומו מהממשלה יפרוש ורהפטיג
 שר- לתפקיד רפאל יצחק את המפד״ל לח

הדתות.
 במשא־ומתז המפד״ל תדרוש ורהפטיג זרח עבור

 החוקה־חוק־ומשפט ועדת יו״ר תפקיד את הקואליציוני
 מסמי אחד המפד״ל: שתדרוש נוסף תפקיד בכנסת.

 שר־ סגו כיום שהוא בן־מאיר, הד״ר עבור הכנסת יו״ר
חזני. מיכאל שר־הפנים כסגן יתמנה במקומו הפנים.

 ורפאל בורג שהשרים גם לוודאי קרוב
 לשניים ויאפשרו בכנסת מחברותם יתפטרו
 לכנסת להיכנס המפד״ל כרשימת הבאים

במקומם.

 הבריחו ישראלים
לגרמניה חשיש

פ נעצרו אחת, ואשד, גברים שני ישראלים, שלושה
 עשרוה של כמות להבריח ניסו כאשר כשבועיים ני

המע גרמניה משטרת הן לגרמניה. חשיש קילוגרמים
 בסוד. העניין את שומרות ממשלת־ישראל והן רבית
 ישראל של שמה את לקלקל לא כדי הסכמה, מתוך

בגרמניה.
 העוסקים בין דיעות חילוקי על נודע כך כדי תוך

ישראל. במשטרת בסמים במלחמה
 תל-אביב משטרת של מהקצינים במה

 עד שהעניקה החסינות את להסיר תובעים
ל המכורים בוהימה לאנשי המשטרה כה

 המעצרים כמיסגרת אותם ולהכליל סמים
הסמים. מעשני כין המשטרה שעורכת

 חקירה תיערר
משה״ב בעסקי

ה החברה — משה״ב הנהלת של החלטתה בעיקבות
פיטורין פיצויי לשלם — המפד״ל של לבניין קבלנית

 הצפוי מינויו סביב אחדים, שופטים בין תסיסה קיימת
הבאה. הליכוד בממשלת כשר־המשפטים הלוי בנימין של

 כמכתב פומבי ביטוי לידי באה התסיסה
 לשעבר העליון בית־המשפט נשיא של גלוי

 מתגלה אינו הגדול חלקה אולם אולשן. יצחק
 של לחדרי-חדרים מוגבל והוא חוץ, בלפי
*למינוי. המתנגדים שופטים אותם

 נסיין עוד
פלסטינית להגדרה

הידב־ למען הפועלים המערבית, בגדה פלסטיניים אישים

בחירות לצורכי
 לצורכי שר־המשטרה סמכויות ניצול על גילויים צפויים

הערבי. הציבור בקרב המערך של מסע־הבחירות
 - גדולות חמולות למיספר הוצע כי מסתבר

הש מבניהן כמה לשחרר - במשולש כעיקר
ישרא בכתי-סוהר עונשים והמרצים פוטים
 שפוטים גם נבללו לשיחרור המוצעים בין ליים.

 אירגוני עם קשר כגון ביטחוניות, עכירות על
 המערף: עסקני שביקשו התמורה החבלה.
החמולות. בני של מאסיכית הצבעה

 התקבל. מהן חלק לפחות אבל נידחו, ההצעות מן כמה
 עארה בכפר נעשה כזו עיסקה של הבולטים המיקרים אחד

שבמשולש.




