
 בהדלפות נלחם ספיר
האוצר ממשרד

ב אישי באופן לטפל החליט ספיר פינחס שר־האוצר
 עתה עד שהיה תפקיד ישראל, של הנפט נתוני ריכוז
דינשטיין. צבי ד״ר האוצר, במשרד סגנו בידי

 להילהם כדי נעשה ספ*ר של זה
היש■ הנפט מדיניות על ההדלפות

צעדו
כריבוי
ראלית.
אחרי
האוצר,
קבוצה

 משרד- על־ידי שנערכה חקירה
 מתוף באו ההדלפות כי התברר

 שידעה במשרד־האוצר, מצומצמת
ה הנפט. במדיניות הקשורים הנתונים את

 דיני ״רד כי הסברה את אף העלו חוקרים
ב שפורסמו להדלפות אחראי עצמו שטיין

העולם. בעיתונות הרחבה
 את לרכז ספיר עתה החליט שבעניין, הסודיות נוכח
הבלעדית. בסמכותו הנפט ענייני

 השריפה פרשת
 — לוד בנמל-התעופה

בבית־המשפט תתברר
 השריפה תיק גניזת של וחצי שנה אחרי

 להעביר השבוע הוחלט לוד, בנמל-התעופה
ברמלה. השלום משפט לבית התיק את

ב בנמל־התעופה העבודה ממנהלי אחד
 רשלנות, על לדין יועמד השריפה, שעת
אלוף. היים השלום שופט בפני
במשפט, לגילויים מדי רב משקל לייחס לא מנת על

 בבית־ התביעה תתברר נמל־התעופה, מנהלי' יעידו בו
במחוזי. ולא שלום משפט

לינואר. 14ב־ ייפתח המשפט

 מובסים שביתת
אשדוד בנמל

 על להכריז מתכוננים אשדוד בנמל המכס שוטרי 60
 הנמל הנהלת תמלא לא אם לשבות, ואף סיכסוך־עבודה

דרישותיהם. את
 200 של תופפת-שכר תובעים השוטרים

 את ממלאים שהם כטענה לחודש, ל״י
 חיפה בנמל המתבצע היקף־עבודה אותו

מכם. שוטרי 90 על-ידי

 הסוכנות הנהלת חבר
גיור האשמות מכחיש

בחוץ־לארץ
 קירשד מרדכי הרב היהודית, הסוכנות הנהלת חבר;
ב לצאת מתכונן בחו״ל, הופעות ממטע שחזר בלום׳

ה הגיורים בפרשת נגדו שהוטחו האשמות נגד התקפה
פיקטיביים.

 שהופיעו הידיעות כי טוען קירשנבלום
 פיקטיביים גיורים נערכו כאילו בעיתונות,

 אינן אירופה, ממיזרח שבאו לעולים בווינה,
נכונות.

 לא כי הטענה את קירשנבלום העלה טענתו להצדקת
 להביא שאפשר מפני בהו״ל, לגייר צורך בכלל היה

כאן. ולגיירם לארץ גויים

 מתנגד אל-דעברי
בשכם לאוניברסיטה

 יגאל ראש־הממשלה סגן של להצעתו חריף כמתנגד
 ראש התגלה בשכם, ערבית אוניברסיטה להקים אלון,

אל־ג׳עברי. עלי שייך חברון, עיריית
ל סמינר בחברון להקים מעוניין ג׳עברי

 בשכם אוניברסיטה כי חושש והוא מורים
עירו. ביוקרת תפגע

 הפעילות המשר
 באוניברסיטאות

רוסיה יהודי למעו
אוני של החוץ רכזי של סודית בישיבה

בפעי להמשיך־ הוחלט הארץ, ברסיטאות

רוסיה. יהודי למען אינטנסיבית לות
 כלל־אר־ הפגנות עריכת הרכזים מתכננים השאר בין
בעולם. מדינות לראשי ופניות ציות

 מאירופה ביטחון קציני
בארץ שיטות לומדים

 תעופה חברות של קציני-ביטחון שלושה
 ללמוד כדי בארץ עתה שוהים אירופיות

 ״אל־על". חברת של ההבטחה שיטות את
בסוד. הדבר נשמר החברות, בקשת לפי

 הזרות התעופה חברות
נסיעות מס הורדת ידרשו

 החליטו בישראל, הפועלות הזרות התעופה חברות 16
 לאור שלהן, האינטרסים על לשמור מנת על להתארגן

האחרונים. בחודשים הנוסעים במספר הירידה
 מס הורדת היתר, בין יתבעו, החברות
ה במספר לירידה לדעתם הגורם הנסיעות,

נוסעים.

 נאלץ וייצמו עזר
מעוזרו להשתחרר

 וייצמן, עזר (מיל.) אלוף החרות, תנועת הנהלת יו״ר
במש לשעבר לישכתו ראש את מתפקידו לשחרר נאלץ

 שר־התח־ מתפקיד פרישתו לאחר ועוזרו התחבורה רד
קוליץ. דויד בורה,

 של בקשתו בגלל קוליץ את שיחרר עזר
 קוליץ כי שטען בגין, מנחם הרות מנהיג
החופשי. למרכז מקורב

גשגדדדומ ה —2-

 פיגסלר חגי
י לטלוויזיה יחזור

מא יעשה לא אלמוג, שמואל השידור, רשות מנכ״ל
 על הממונה של פרישתו את למנוע כדי מיוחדים מצים

רוגל. נקדימון הטלוויזיה,
 כנסיבות עשוי בו, יחזור לא רוגל באם

 אלמוג, של ידידו לתפקיד לחזור מסויימות
במיכרז. שנכשל פינסקר, הגי

ל הצעות מ ס ש ל שרד חד שורת למ התיק

 הישז שמו עם יחד כי השבוע, הודיע פרס, שמעון התיקשורת, שר
 לדעתו הרץ. הצבי :סמלו את גם ביטל - הדואר משרד - המשרד של
מתאים קמ״ש, 60 של במהירות רק הרץ צבי, כמו חי בעל אין פרס של

 פרם של לבחירתו המודרנית. התיקשורת בעידן ישראל דואר את לסמל
 של תדמיתו את מסמלת מהן אחת שכל הצעות, שלוש בזה מוגשות
ההמונית. התיקשורת בעידן מדינת-ישראל, אזרחי בעיני המשרד


