
 שר־הביטחון, של לדעתו ובניגוד משרד־הוזוץ שת
הפינוי. במלאכת להמשיך שתבע

 שד החריפה תגובות לכד גרמה בעיקר
׳מיו באיגרת שדרש או־תאנט. האו״ם מזכיר
אנ הדילול. פעולות את מיד להפסיק חדת

 חששו בראשם, אבן והשר משרד-החוץ, שי
 בעיות לישראל לגרום עלול הפינוי המשך כי

 למיב- נוסף הקרובה, האו״ם כעצרת נוספות
והמ בהם, להתמודד צריכה שהיא הניס
או־תאנט. תביעת את לקבל ליצו

 הפליטים בריחת של מגמה מסתמנת בינתיים
עזה. לרצועת חזרה באל-עריש, בבתי-מגורים ששוקמו

יצויין ר׳י1הממ ״יום
ל ליד ת כו ה

ת ר קו ל בי ע
ה תובעי טר ש מ ה

המש מטה ידי על מונה פקד בדרגת משטרה קצין
המש וקציני סמלי של רמתם את לבדוק מנת על טרה
בת״א. השלום בביודהמשפט כתובעים המופיעים טרה

 מצד כעיקר התלונות, התרבו לאחרונה
 השוטרים של הנמוכה הרמה על השופטים,
 כבתי• להופיע המשטרה ידי עד הנשלחים
 השופט דחה למשל, שעבר, בשבוע המשפט.

 המשטרתי התובע של בקשתו את התורן
 יש כי בטענה חשוד של מעצרו להאריך

ש למרות וזאת זיהוי, מיסדר לו לערוך
 האייט שהוא להודות מוכן היה עצמו החשוד

מחפיטת. שהמשטרה
 דימע־ באולם האחרונים בימים יושב הבודק הקצין

 על מדוייק דיווח ועורך השלום ביודמשפט של צרים
התובעים. של הופעתם

שוד מעגלה ח ב
תפקי כעבר שמילא בכיר ממשלתי פקיד

והת במעילה נחשד בכירים ייצוגיים דים
תפקידו. את לנטוש בקש

 קרוב של בסכום מעל כי נחשד, האיש
 לחזור התבקש דולאר, אלפים לארבעת

לפ נצטווה וכאן שהה בה מהמדינה לארץ
מתפקידו. רוש

דיין של מחותנו

 כראשון ייפתחו הממזר״ ״יום אירועי
 הכותל ליד חגיגית בתפילה הבא לחודש

 טוביה הרפורמי הרב בידי שתנוהל המערבי,
בן־חורין.

 הנהגת לתבוע כדי לאחרונה שהוקם ציבורי, ועד
 על להינשא יכולים שאינם ליהודים אזרחיים נשואין

 הד״ר של הצעתו את לעצמו אימץ ההלכה, חוקי פי
 הממזר״, ״יום בשם שייקרא יום לקבוע תמרץ, ג׳ורג׳

 ההפליה נגד שונים באירועים הוועד חברי ימחו שבו
היהדות. של האישות בחוקי
 אישי עשרות כמה הציבורי לוועד הצטרפו כה עד
ואמנים. שונות מפלגות חברי ציבור,

ש ייצוא ענף חד

ת ת תקנו שו  חד
בי כ רו קטנועים ל

הקרו בשבועות יתקין התחבורה משרד
 האופנועים לרוכבי חדשות תקנות בים

 רכבם, על להרכיב יחוייבו הם והקטנועים.
 וזאת קמורות, מראות ההגה, צירי בשני

בקסדות. להצטייד החובה על בנוסף
 את לראות לרוכבים לאפשר היא התקנות מטרת

נמ משרד־התחבורה שמאחוריהם. שדה־הראייה מלוא
 לעורר לא מנת על זו תקנה מפירסום כה עד נע

הקסדות. תקנת לאחר הרוכבים בין נוספת התמרמרות

שוד ת ח ק חז ה ב

ש ב רכו גנו
חק בחומרים סוחר קירשנר, אברהם

בהח כחשוד שנעצר מרמת-השרון, לאיים
 של מחותנו הוא גנובים, חומרי-הדברה זקת
דיין. משה הביטחון שר

דיין, אודי של אשתו אבי הוא קירשנר
בנהלל. משק בעל

 ההדברה חומרי פרשת לבין זו בפרשה קשר כל אין
לנדאו. אלי העיתונאי מעורב היה בה הגנובים,

□ בי גזעיים כל
 ברשימת להופיע עתיד חדש ייצוא ענף
 תצליח אם ישראל, של הייצוא פריטי

לגי מיוחדות חוות בארץ לפתח התוכנית
ייצוא. לשם גזעיים כלבים דול

 עמנואל הד״ר הווטרינרי הרופא הוא התוכנית יוזם
 קדרון במושב כלבים לגידול חווה עתה המקים הדר,
מבו גזעיים כלבים לגדל היא הכוונה גדרה. שליד
 וכלבים לאסי) (כלבי קולי מגזע בעיקר בעולם, קשים

הבינ החיות בשוק מהם אחד כל שמחיר אפגאניים,
דולאר. אלף בסביבת נע לאומי

 התוכנית, לסי העולם, בשווקי יימכרו הכלבים
 היוחסין שושלת על שיעידו רשמיות תעודות בצירוף
שלהם.

 הטוטו שערוריית
שכת נמ

 טוטו ניחושי את לנהל ממשיכה ההימורים מועצת
 כבר הוכחה לא וכאילו אירע לא כלום כאילו הכדורגל
 ניהול מצורת הנובעת בכדורגל, השחיתות בפומבי
 ליגות משחקי הוכללו שוב הניחושים בטופס הטוטו.

ההימור. בגובה הגבלה שום ללא בארץ, הכדורגל
 הראשונה כשבת ככר ניתן, זו כצורה

 ולהטות שחקנים לשחד הליגות, משחקי של
הראשון. כפרס לזכות כדי ככסף, מישחקיס

הראל אמור רצח: בעוון מבוקעו
ת הסתיימה ר חקי

המאורגן״ ״הפשע
 בימים סיים שמגר, מאיר לממשלה, היועץ־המשפטי

 הפשע אודות הפירסומים סביב החקירה את אלה
מס מסקנותיו. את אליהם וצירף בישראל, המאורגן

 ששר אחרי לממשלה, יוגשו היועץ־המשפטי של קנותיו
בהם. ויעיין בחו״ל ממסעו יחזור המשפטים
למס היועץ־המשפטי הגיע שנודע, כפי

מש בצעדים לנקוט מקום כל אין כי קנה
 ממלכתית, חקירה ועדת למנות או פטיים,

שהוז וגופים אישים להאשים או לחקור כדי
 המאורגן הפשע עד הכתכות כסידרת כרו

ב״הארץ״. שהתפרסמה
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 ברצועה הפליטים ממחנות הפליטים דילול הפסקת
דרי- לפי נעשתה אחרים, מגורים למקומות והעברתם

 של הכותרת זוהי מתל-אביב!״ רצח ״פקודת
 לכתבה מעל ״שטרן״, הגרמני, שבועון־המיליונים

תן׳/ ״סטיב של לספרו המוקדשת  ״עיני בשם אי
 שמות: שני של צירוף הוא המחבר (שם דויד״.
 ואיוו בפאריס, אחרונות״ ״ידיעות כתב איתן, אדווין

 כתב־אישום הוגש איתן נגד ה״פיגארו״. כתב קיו,
אישור.) ללא המדינה סודות פירסום על

המיו המעשים, לגבי כי ״שטרן״ מגלה בכתבתו
 תיקי־חקירה פתוחים הראל, לאיסר בספר חסים

 :השאר בין הרוצחים. את מבקשים ועדיין בגרמניה,
מעל כמיל חסן המצרי איש־הרכש של מטוסו הפלת

 מגרמניה חבילת־פצצה מישלוח ;גרמניה אדמת
וגר מצרים חמישה שהרגה במצריים, גרמני למדען

 אדם של כרות ראש גילוי ;מזכירתו לעיוורון מה
כה. עד נמצאה לא שגופתו אלמוני,

 הכתוב בספר, הראל לאיסר אלה פשעים ייחוס
 אם הראל, של למאסרו להביא עלול ישראלי, בידי

 התביעה חייבת הגרמני, החוק לפי לגרמניה. יזדמן
 למתן הספר מחברי את להזמין הגרמנית הכללית

וחבריו. הראל נגד מעצר פקודות ולהוציא עדות,
 סיכוי אין הגרמני, השבועון שמציין כפי אולם,

הראל. את תסגיר שישראל
י


