
 תפקידי במיסגרת הביקורים נעשו ולהיכן מהם )3(
 האחרים הביקורים היו ומה בשר-הפנים, השר

ז וביקור) ביקור בל מטרת (בולל

ת ■□01070 תקלו
"□אנט!□״ מדגם

הביטחון שר אד:
 עד התרסקו כי, הודיע שפיגל דר הגרמני השבועון

 של ובחיל־הים בחיל־האוויר פאנטום מטוסי 80כ־ כה
ארצות־הברית.

 פתאומיים, שבתמרונים בכך רואים התאונות סיבת את
 מהירות יורדת חדים, בסיבובים או תלולה בטיסה כמו

 הצליחו לא השבועון, לדברי קריטית. לדרגה עד הטיסה
 שנים. כשבע זה הידוע הפגם, את לתקן המטוס בוני

:לדעת מבקש הנני
במטו הנ״ל מהסוג תקלה על ידיעה לישראל אם )1(

ה״פאנטוס״ן סי
 ן בנ״ל טענה ישראל על״ידי אי״פעם נבדקה אם )2(

ן הבדיקה העלתה מה — נבדקה אם

״עבר״דם ג׳■ס
לצה״ל צעירים״

הביטחון שד :אר
 הביעו וסעד, חינוך אנשי ובכללם שונים, גורמים

להי נוער־השוליים על להקל על־מנת כי דיעה לאחרונה
 גם לצבא, זה נוער בני ולגייס לנסות יש בחברה, קלט
החוק. עם בצעירותם הסתבכו אם

 עבר בעלי צעירים לגייס נוהגים היו לא כה עד
 רשויות בעמדת שינוי חל לאחרונה כי לי נמסר פלילי.
הגיוס.

לדעת: איפוא, מבקש, הנני
 יוצאי״צבא צבאי לשירות לגייס כיום נוהגים האם )1(

ז פלילי עבר בעלי
 שתיו בנוהגים בלשהו שינוי לאחרונה חל האם )2(

— שינוי חל אם 1 בנ״ל צעירים גיוס לגבי קיימים
1 מהו

 מחדש, השאלה נבחנה האם — שינוי חל לא אם )3(
 הבחינה לאחר אליהן, שהגיעו המסקנות ומה

ז הנדונה

 □מסירת השחיתות
ממשלתיות מודעות

 הממשלה ראש אל:
לדעת: מבקש הנני

העי לקבל, צריכים או קיבלו, אשר הסכום מהו )1(
 למיניהם, וכתבי״עת השבועונים היומיים, תונים

ממשלתיות! ממודעות
 1970 שנת לגבי אלה נתונים לדעת מבקש הנני

 וכתב- שבועון יומי, עיתון כל לגבי ,1971 ושנת
בנפרד. עת

 מודעות נמסרות על-פיחם שיקולים קיימים האם )2(
בנ׳׳ל! ובתבי-עת שבועונים לעיתונים,

פרס

.
 על-ידי מהם, — ומיבחנים שיקולים קיימים אם )3(

הנ״ל! הפעלת על מפקח ומי מתי, נקבעו, מי

יש מה
שקלון להסתיר ? בא

המשטרה שר :אל
 סיור להתיר סירב בתי־הסוהר שירות נציב כי נמסר
 סידורי־הבטיחות לימוד לשם בארץ, בבתי־הסוהר עיתונאי

אש בכלא עיתונאים של ביקור להתיר סירב ואף בהם,
 שם אירע בדיוק מה ראשון ממקור לשמוע כדי קלון,

לאחרונה.
:לדעת מבקש הנני
!נבונה דלעיל הידיעה האם
אשקלון בכלא לסייר כלשהו לעיתונאי ניתן האם

(1)
( 2)

(3)

לאח שם שאירע מה לאחר האסירים, עם ולשוחח
 !עיתונאים לאילו כן אם ! רונה

לכך! הסיבות מהן — בנ״ל היתרים ניתנו לא אם

פעמי□ במה
נסע
והתקשורת התחבורה שר :אל

 השר כב׳ יצא פעמים כמה ,1970 שנת תחילת מאז )1(
זמן במה נסיעה, בל היתה ארצות לאילו לחו״ל!

בלוד העבריים הכושים
 ביקור בל מטרת היתה ומה שהייה, בל נמשכה
!וביקור

 של תפקידיו במיסגרת נעשו דלעיל הנסיעות האם )2(
 בתוקף או והתקשורת, התחבורה כשר השר כב׳

הבי מהם — בן אם כלשהם! אחרים תפקידים
התח בשר השר תפקידי בתוקף נעשו שלא קורים
והתקשורת! בורה

 שד גירושם
העבר״□ תבושי□

הפנים שר :אל
מש בני שלושת של כניסתם התירה לא לוד משטרת

 הוראות עפ״י וזה לישראל, מארה״ב ריצ׳ארדסון פחת
משרד־הפנים.

 להם אשר שחורי־העור, על הנמנית במשפחה המדובר
 לעשרת מוצאם את המייחסים בדימונה, קרובי־משפחה

״עברים׳׳. לעצמם והקוראים השבטים,
 נמנעה כי ישראל, שידורי הודיעו אף יום באותו

כנ״ל. שחורי־עור של נוספת קבוצה של 'כניסה
לדעת: מבקש הנני

!נבונות דלעיל הידיעות האם )1(
!בחן נכון אינו מח — נבונות אינן אם )2(
 — לישראל חנ׳׳ל כניסת להתיר לא הוחלט אם )3(

לכך! הסיבות מחן
 בדימונה המתגוררים שחורי־חעור, ביקשו האם )4(

בג׳׳ל, עצמם והמגדירים בישראל, אחרים ובמקומות
 כנ׳׳ל בקשה הוגשה לא אם !כעולים בחם להכיר

בישראל! להתאזרח ביקשו האם —

אלמוגי
 פניות לגבי גישה משרד-הפנים לעצמו עיצב האם )5(

— בן אם !כנ״ל שחורי-עור של הנ״ל מהסוג
!הגישה מהי

קצונה דרגות
ישי לבחורי

הביטחון שר אל:
 במיסגרת לשירות לצה״ל, התגייסו לאחרונה כי נמסר
 בצה״ל. שירתו שלא בחורי-ישיבות הצבאית, הרבנות

 דרגות צה׳׳ל, של לשורות־הקבע גיוסם עם קיבלו הם
קצינים. קורם עברו שלא למרות וסרנים, רבי־סרנים של

:לדעת מבקש הנני
!נבונה דלעיל הידיעה האם

אוטו להענקה הסיבות הן מה — נבונה היא אם
הקצונה! דרגות של מטית
 בה דרגות הענקת מאפשרים הצבא חוקי האם

 בצבא או בצח״ל שירתו שלא לאנשים גבוהות
מתאימים! בקורסים הוכשרו ולא אחר,
 אחרים, שאזרחים האחרונות, בשנים אירע האם

קור עברו ושלא בצה״ל, הקבע לשורות שהתגייסו
וסרנים! רבי-סרנים של קצונה דרגות יקבלו — סים
!שירותים ובאילו מקצועות באלה — בן אם

(4)

נגנו דוע7נ
* אשקלון דנ״ח
המשטרה שר אל:
 בכלא המרד סיבות את שחקרה הוועדה כי נמסר
 שלה הדו״ח את והעבירה עבודתה, את סיימה אשקלון

 הועבר הדו״ח כי נמסר כן .בתי־הסוהר. שירות לנציב
שר־המשטרה. של לעיונו

 לידיעת יובא לא הדו״ח כי נמסר אף יום באותו
הציבור.

:לדעת מבקש הנני
!נבונה דלעיל הידיעה האם (1)

(2)

(3)

(4)

 פירסום לאיסור הסיבות מהן — נבונה הידיעה אם
הנ״ל! הדו״ח

 כלשהם שינויים חלו — הנ׳׳ל הדו״ח בעקבות האם
 !השינויים מהם — בן אם ן אשקלון בכלא
 לידיעת חמימצאים את להביא השר בב׳ מובן האם
הכנסת! מוועדות אחת

 אנשי□ במה
? מישראל גורשו

הפנים שר אל:
:המדינה קום מאז

מישראל! גורשו אנשים במה )1(
לישראל! הכניסה נמנעה אנשים מבמה )2(
כני למניעת או האנשים לגירוש הסיבות חיו מה )3(

לישראל! סתם




