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 במסעות־החקירה להמשיך מתכנן אולימרט אהוד ח״כ
 הבלשקות לחקירותיו הבאים המועמדים אהד שלו.
 הודיע אולמרט דיין. משה שר־ההוץ להיות עשוי

 את שאגמור ״אחרי עיתונאים: בפני השבוע
דיין.״ במשה גם לטפל מתכונן אני גאנדי, פרשת

ד ס מ ע ״ד ה ב ת ת
חה תיק את הרוו

 מראש־הממשלה המפד״ל של תביעתה
 הפנויים התיקים את לאייש שלא כנין מנחם

 של לתקופה ריקים ולהשאירם בממשלה
 לד״ש לאפשר בדי לפחות, ימים הורש
 להצטרף שלא מהחלטתה כה לחזור

 תביעה לקראת מפין שלב היא לממשלה,
 להעלות. המפד״ל שעומדת חדשה
 הרווחה תיק את לתבוע התביעה התגבשה במפד״ל

 תתקבל אם כזה, במקרה ,אבו־חצירא. אהרץ לשר
 הדתות תיק את לבטל המפד״ל תציע תביעתה,

 שבראשו למישרד־הפנים, מישרד־הדתות יאת ׳ולצרף
 המפד״ל ׳שעשוייה נוספת תביעה בורג. יוסף השר עומד

 זה תפקיד תיק. ללא בממשלה, רביעי שר :להציג
 של שמינויו מקווים במיסד״ל דרוקמן. לרב מיועד

 ואת גוש־אמונים אנשי את ירגיע כשר דרוקמן
במיפלגה. המר זבולון של מתנגדיו

פלד■ טיהור
ר חיוו ה שרד״ מי פ

 הממשלה במישרדי ביותר הגבוהה הפקידות תחלופת
 במישרד־החינוך־ נרשמה הליכוד ממשלת הקמת מאז

 פקידים עשרות כמה מונו כבר במישרד והתרבות.
 ה׳מפד״ל. מאנשי כולם שהם תפקידים ובעלי

 הפקידים עשויים הקריבה לשנת-הלימודים עד
במישרד־החינוך. רוב כבר להוות הדתיים

ת תובעי□ ת א שו רא
ב! ר ה מ ר ב ס ה ת

 לאבד העלול בממשלה הבא הבכיר הפקיר
 יהודה הנראה, ככל יהיה, ©ישרתו את

 מישרד שליד ההסברה מרכז ראש אילן,
ראש-הממשלה.

 אלון. יגאל של הקרוב בידידו נחשב אילן יהודה
 תנועודהחרות צעירי בקרב הועלתה באחרונה
 מאנשיהם. לאחד זה תפקיד להעביר התביעה
 מרכז ההסברה מרכז ראש חדות, צעירי לטענת
 זה שתפקיד הראד ומן רבה, הסברתית עוצמה בידיו
החדשה. הממשלה של אמוניה איש בידי יד,״ה

ת ■בקשו רו ט פ ת ה
!?הכנסת שרי□

 (ליברלים), בארי ידידיה לשעבר חבר־הכנסת
 יו״ר שטרן, דוד !לכנסת הליכוד .מטעם ׳והמועמד

 למנחם הציעו לכנסת, נכנס שלא הקבלנים, אירגון
 בנורווגיה, הנהוג חוק לאמץ הליכוד ולצמרת בגין
 לכנסת. להיכנס להם גם יאפשר אשר

 הממשלה חברי יתפטרו שלפיו חוק בהצעת המדובר
תהיה זו התפטרות אולם כחברי־כנסת, מתפקידם

 הממשלה חברי יתפטרו אם כלומר: על־תניאי,
 שנכנסו חברי־היכנסת יפנו הממשלתי, מתפקידם
כיסאותיהם. את במקומם

 תנועת חברי כעיקר תומכים זו הוק בהצעת
 כרשימת המועמדים כד ובמובן החרות,
 להיכנס הצליחו שדא לכנסת הליכוד

האחרונות. בבהירות אליה

מד יוכו •ורדים בננוו
שב □ תו בארה׳׳

 הגבלות והטילה ממשלת־ישראל לבקשת נענתה קנדה
 זמן לפני עד לארצה. ישראלים הגירת על חמודות

 בת־תוקף, אמריקאית ויזה בעלי ישראלים, היו קצר
 מי״וחדת. אשרה קבלת ללא בקנדה לבקר רשאים

 בארצ;ות־ הקנדית הקונסוליה תובעת האחרון בזמן
 לבקר הרוצה ישראלי מכל מייוחדות הוכחות הברית

 סירבה באתדונה ׳אחדים. ימים ואפילו בה,
 למרצה אשרת־תייר להוציא בנידיורק הקונסוליה

 תל־יאביב. של באוניברסיטה בכיר
 צעדיהם את להצר ממשלת־ישראל של ניסיונותיה

 בקרוב. יתנפצו — לחיו״ל הוורדים הישראלים של
 יקבל קארטר שהנשיא בעת לפחיות, בארצות־הברית

 לכל חד־פעמית חנינה למתן הקונגרס אישור את
 זו. במדינה הבלתי־חוקיים המהגרים
 כמעמד יזכו ישראלים אלפי עשרות
כארצות־ הנמצאים ואלה אמריקאי, תושב

 שבע במשך חוקית אשדה ללא הכרית
להביא גם יורשו האחרונות השנים

כני־מישפחותיהם. את

ה ר טו ל יצית י ק ח
ט פ שו ל ל רג דו □

 ישראל, שד הבינלאומי הכדורגל שופט
 מחופשת השבוע חזר קליין, אברהם

 ניצל שאותה כארצותוהכרית, קייץ
 במישחקי כשיפוט חאלטורה לעשות
 באר■ הכדורגל שד המיקצועית הליגה

צות־הכרית.
 קליין שפט ספורים שבועות תוף

 השופט כששכר כדורגל, מישחקי 25כ־
 .בארצות־ המיקצועית כליגה המקובל
 של ההכנסה דודאר. 120 הוא הכרית

 כ־ :אדה כמישחקים מהשיפוט קליין
״י. ל אלף 30

ם עליית אלי שר י
ה כ מ מן ל ה בסי ל א ש

 למכה לרגל השנה לעלות שיבקשו ישראלים ערבים
 שנעשה כפי זאת לעשות הנראה ככל ״וכלו לא

 ■שר־הדתות. של התנגדותו בשל שעבדה, בשנה הדבר
 הישראלים שעולי־הירגל !מתנגד אבו־חצירא אהרון
 בישנה הדבר שנעשה כפי ירדני, ׳בדרכון יצויידו למכה

 להתיר מסרבת סעודיה שממשלת מאחר שעברה,
 לתחומה. ׳להיכנס ישראלי ׳בדרכון למחזיקים

 את זו להתנגדותו לגייס מנסה אכו־חצירא
 וייצמן. עזר שר־הביטחון, של תמיכתו

היתר כמתן תומך דיין משה שר־ההוץ

למכה לרגל

ש ■דושלי□ ב □נסיה רא
ש ט ביק קל מדיני מי

 ירדני, בדרכון להצטייד ׳הישראלים לערכים
שיעלו כדי ירדן, כהסכמת הניתן

 הימינצגות הכנסיות מראשי אחד
 מיקדט שעפר כשבוע ביקש כירושלים

 שנקרא ככף מעשיו את הסביר האיש מדיני.
 שחייו חושש הוא אף למולדתו, לחזור

 לשילטון המנוגדת עמדתו, עקב בסצנה
מייצג. הוא שאותו
 הכנסייה, איש ■של מדיני מיקלט לקבלת הבקשה
 היא אין אהד מצד קשה. במצב הממשלה את העמידה

משביר לגרום ובכך המיקלט את !לו להעניק מוכנה

 שני ומצד המבקש, מייצג שאותה הזרה הממשלה עם
 שהאיש בכך ׳ולגרום לסרב ישראל לממשלת ינוח לא

־שם. יחוסל ואולי לביתו יחזור

עו ת תב מיורחי א
ח רו מ בה ל תו כ

 נגד מס־היהכנסה שילטונות שהגישו התביעה
 ניכויים העברת אי על מיזרחי, בצלאל הקבלן

 הסכם למרות הוגשה ל״י, !מיליון כחצי של בסך
 כזו. תביעה הגשת ׳תעוכב פיו' שעל מיזרחי עם כתוב

976כ־ של סכום ממיזרחי תבעו שילטונות־הימס
ניכויים. בעד כחוב ל״י אלף

 מס־ שילטונות כי הוכיח מיזרחי אודם
 החזר משנה יותר לו מעכבים ההכנסה

 ל״י, אלף 45ו־ מיליון של בסך מיקדמות
מתשלומים כמקור ניבוי בעת שהורדו
כל. שהי

 פקיד כי הוסכם שילטונות־יהמס עם ההתדיינות בעת
 מיזרחי של חובו את יעביר 1 תל־אביב השומה

 אף זכי מימיזרחי, התובע ,5 תל־ואבי׳ב לפקיד־השומה
 החוב. עבור בריבית יחוייב לא מהצדדים אחד

; לא השומה פקידי שני בין הכספים קיזוז אולם
 שלא לממרחי הובטח הדבר, כשהוברר ■במלואו. נעשה
 לנציבות ידע׳בר תיקו !וכי תביעה נגדו תוגש

 להסכם, שותפים שהיוו מס־ההיכנסה פקידי לבירור.
למוסכם. בניגוד התביעה הגשת על תמיהה הביעו

ד צעיר■ כו לי ה
ד יפגינו ג ד נ כו לי ה

 הינוער־הלאומי ■תנועת צעירי ייפגשו השבוע
 זעם שרון אריק שר־ההקלאות עם העובד־והלומד

 אישור !לדרוש ׳במטרה התיישבות, לענייני עוזריו
 שבגדה. שילה באמור התיישבות לנקודת
 והעובדים ׳להסתדרות מסונפת הנוער־הלאומי תנועת

 אליעזר ■שר־הבריאות עמד ■שבראשה הלאומית,
 בהן. שלום ■בראשה עומד וכיום ש׳וסטק

 אריה הוא התנועה של ההתיישבותיות הפעולות יוזם
 הסתדרות של תנועת־הנוער ראש שהוא גלזמן,

 הליםוד. עם בדיעותיה המזוהה הלאומית העובדים
 המישלחת, של תביעותיה ייענו לא אם

 כשבוע אנשיה יערכו גרעינים, 22 המייצגת
 מדיניות נגד מחאה הפגנת הבא

 כית־סוקולוב מול הליכוד של ההתיישבות
כתל־אכיב.

ת בו □ גני הי ת־ פ ש ב
 תל־אביב. של שפת־הים את פוקדת גניבות מכת

 תחנת־ כ׳ל ליד יום מדי נרשמות גניבות 20כ־
 סכומי־כסף עימם הנושאים מתיירים בייחוד מצילים,
 פן מחשש דולארים, אלפי של לפעמים גדולים,
 פועלים הגנבים בבתי־,הסלון. בחדריהם ייגנבו

 הקורבן את אחד מעסיק קרובות ולעיתים בצוותות,
 הארנק. את גונב השני בעוד בשיחה,
 בלשים פשטו שעבר ה־טבוע מ־מי באחד
 כמשימתם הצליחו לא אף שפת־הים, לאורך

 על כנראה, ידעו, שהגנבים מפני
שם. נוכחותם

טו א ל לממן מציע פ
ת שידורים רוזיני בג

 שכח לא פלאטו־שרון שמואל ״כ ח
■מ החדשים לעולים הבטחותיו את

 לפני עבורו. שהצביעו וגרוזיה רוסיה
 לטלוויזיה פלאטו פנה אחדים ימים

 שידור שעת לממן בהצעה הישראלית
 והגרוזינית. הרוסית כשפות כיום

 על בשלילה תשיב הטלוויזיה אם
 הדברים פני הם שאלה הצעתו(ונראה

 שיתירו לתבוע פלאטו עשוי זה) כשלב
במי פרטית, תחנת־שידור הקמת ילו

לעו תובניות־טלוויזיה שתשדר מונו,
זרות. כשפות לים
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