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לכסוף חילץ הארכיבישוף עצמו את ישראל
מהמבוכה ,הודיע כי הוא חוזר בו מבקשת
המיקלט המדיני.

לזרע בין
א ר לי ך ל הו ר בי ץ
בין שירחהאוצר שימחה ארליך לשר המיסחר־
והתעשייה יגאל הוריביץ התגלע קרע חמור .לדיוני
הצמרת הכלכלית בטבריה ,שבהם שותפו נציגים
בכירים של האוצר ,בנק־ישראל וכן מומחים כלכליים
מחוץ לממשלה כדן טולקובסקי ומשה זנבר ,לא הוזמן
איש ממישרד־המיסחר״והתעשייה ,כולל השר עצמו.

תוגו 1ןיף

אי־שיתוף אנשי המישרד הכלכלי השני
בחשיבותו כמשק בדיונים אלה התפרש
כסטירת־לחי מצד ארליך להורביץ.

ה מ מ ש ל ה ע לו ל ה

סימן שני הוא הודעתו של ארליך ,כי בהיעדרו
מן הארץ ימלא :את מקומו שיר־השיכיון גידעיון פת.
עד כה היד .המחליף של שר־האוצר ,שר־המיסחר־
והתעשייה.
מקוריות המקורבים ליארליך מסבירים כי הוא סולד
מניגוד האינטרסים החמור שבין ישיבתו של היורביץ
בתפקיד שר־המיסחר־ויהתעשייה לבין היותו בעל
תישלובת תעשייתית גדולה בתחום מוצרי החלב.

ל א ב ד א ח ה רו ב
אגודת־ישראל עלולה לעזוב בקרוב את הממשלה
בגלל הפרת התחייבות מנחם בגין למועצת גדולי־
התורה כי ישונה נוסח חוק ׳מיהו יהודי.

בשעתו הסכימו גדולי התורה לתת
לממשלה חודשיים וחצי עד לשינוי החוק.
הזמן חלה .ועתה הודיעו לראש־הממשלה
כי אי־מילוי ההתחייבות תביא מייד
להפסקת תמיכתם בממשלה.

ק ד מי ימונה
שופ ט מ חו!׳

כסימן להכנות אגודת ישראל לפרישה מן הקואליציה,
יש לראות את הודעת הרב ישך ,מנהיג ישיבת סוניבז׳,
כי ישיבות אגודת־ישראל לא תפעלנה את ההסכם
הסודי שהושג בהצטרפות אגודת־ישראל לממשלה.
ההסכם קבע כי יושווה מעמד הישיבות החרדיות
למעמד האוניברסיטות מבחינת קבלת תקציבים מן
המדינה.

ראש אגף־החקירות כמישטרת ישראל

■וגשו ת בי עו ת

סירובו של הרב שך להפעיל את ההסכם
מתפרש כרצונו לשמור על אי-תלות
כספית כאוצר.

ל דו ג מ ה נ ג ד שרי□

בגין אינו יכול לשנות את החוק ,כיוון שלא יהיה
לו דוב בכנסת לשם כך ,וכן משום שהדבר יגרום את
פיצוץ ועידת הנשיאים האמריקנית .יושב־ראיש
הוועידה ,הרב אלכסנדר שינדלר ,הודיע לבגין כי אם
ישונה החוק ,הוא יתפטר מתפקידו כדי להילחם
בשינוי זה.

כעיקכות הודעתו של היועץ־המיש■
אהדוון כרק,
4
פטי-לממשלה ,הפרופסור
כי לא יהיה מוכן להגן על שרי המכד
--------יוגשו —
שלה כתכיעו׳ות שיוגשו
נגדם אם לא
תקבל הממשלה את ס;
סקנות ועדת־
מסקנות
כקשר למכירת רכוש השרים,
אשר ־ק״
־־
תכיעות־לדוגסה כדי
תוגשנה כקירוב
ת■
זן מישפטי.
להעמיד נושא זה במיכחן
כמה מאנשי המערך יוזמים הגשת
כג״צים נגד שר־המיסהר-והתעשייה
יגאל הורכיץ ונגד שר־החקליאות ארי
אל שרון ,בדי שינמקו מדוע לא יח
דלו לכהן בתפקידיהם בשרים לאור
התנגשות האינטרסים שלהם כבעלי־
רכוש פרטי .אם לא תקבל הממשלה
את מסקנות ועדת אשר כלשונן ,לא
יהיה ברק מובן לייצג את השרים
כתביעות אלה.

מצוקת,יפסול ■ ה חי תו ך
ב קו נ ג ר ס האמריקא■
בעיית המישפחות המעורבות בישראל ,שהנשים בהן
נוצריות וילדיהן אינם מוכרים כיהודים ׳ומופיעים
ברשימות ״פסולי החיתון״ של הרבנות ,תועלה
ככל הנראה על סדר־היום של הקונגרס האמריקאי.

שני חברי הקונגרס עומדים לבקש להקים
ועדה מייוחדת שתשמע עדויות עולים
לישראל ,שהופלו לרעה כשל היותם
נשואים לנוצריות.

ולשעבר פרקליט מחוז תל־אכיב יעקב קדמי,

חברי הקונגרס שיעלו את הבעייה טוענים ,כי כיוון
שהקונגרס אישר מענקים לישראל לקליטת ע ל יי ה
מרוסיה ,הרי זכותו היא להתערב כאשר מובאות
לפניו עדויות על אפלייה מטעמי דת בחלוקת מענקים
אלה.
לטענתם מתגוררות כיום ׳בישראל כ־ 20אלף מישפחות
מעורבות מסוג זה ,בעיקר של עולים מברית־
המועצות .בין השאר יופיע בפני ועדת הקונגרס גם
הסופר יפים סבלה :שעלה מרוסיה ,נתקל בקשיי
קליטה בארץ זפירסם ספר על מצוקותיו בארץ בשם
שלום ,ישראל.

סכלה מתכוון לתבוע שארצות-הברית
תאשר הגירה לאותן מישפחות מעורבות
המופלות לרעה כישראל.

ה א ר כי בי שו ף ה א תיו *3
בי ק ש מי ק ל ט ו חז ר בו
הארכיבישוף מתיאום ,ראש הכנסייה
החבשית כירושלים ,פנה לפני שלושה
שבועות אל שילטונות ישראל וביקש
מיקלט מדיני.
סהן־הדת נימק את בקשתו בכך שהוא נקרא לחזור
לארצו אך חושש לחייו ,בשל ידיעותיו המנוגדות
לדיעות המישטר השליט באתיופיה.
הידיעה הראשונה על בקשתו של הארכיבישוף
פורסמה בעילום שם בהמולם הזה ) .(2084הבקשה
העמידה את שילטונות ישראל במצב לא נוח,
שכן הענקת המיקלט המדיני היתד .גורמת מ ש מ
עם ראשי השילטון באתיופיה.

העוכר למישרד המישפטים כ ת חיל ת

אוקטובר ,יתמנה תוך כמה חודשים
כשופט מחוזי.

עד למינוי יסייע ליועץ־יהמישפטי־לממשלה פרופסור
איזתן ברק ׳בעבודתו השוטפת .נראה כי קדמי ירכז
נושאים הקשורים בחקירות מישטרתיות לפי
הוראות היועץ־יהמ״שפטי.

צה׳יל מ ש פ ר ליקויים
'

פעולות שיפוץ נרחבות מתבצעות בבסיס צה״ל שעמד
במרכזה של הביקורת בדו״ח מבקריהמדינד ,לפני
חודשים אחדים.

למרות ההתקפה חסרת־התקדים של
הרמטכ״ל על מימצאי הדו״ח ,הרי מאז
פירסוימו הרם צה״ל בימעט את בל בנייני
המחנה ומיתקניו ובמקומם הוא כונה
חדשים ,כהשקעה של עשרות מיליוני לירות.
שילטונות־הצבא לוחצים על קבלני־המישנה
המבצעים את הפרוייקט להשלימו במהירות האפשרית.

ל ס נ ע צ ר ב שוו״ץ
מישטרת קנט ץ באזל עצרה את קצין־
המישטרה הישראלי לשעבר אבנר לס
ונטלה ממנו את דרכונו.
לס עבד לאחרונה בבנק של רובינסון שהתמוטט,
׳ולפני־כן בבנק של טיביור רוזנבוים .שמו פורסם
בעיתונים ישראליים כמי שקשור במסירת מיסמכים

________________

של בנק רובינסון על הקבלן אהרון רובינשטיין
למס־ההכנסה הישראלי .מישטרת שווייץ החלד.
בחקירתה בעיקביות הפירסומים ועתה נקטה אמצעים
יממשיים.

מעצרו של לס מעמיד את שילטונות מם־
ההכנסה כישראל כמצב מביך ,שכן אם
ייערך מישפט נגד רובינשטיין תצטרך
התביעה לגלות כיצד קיבלה את המיסמבים,
כדי לשכנע את כית-המישפט במקוריותם.

אחד כ ת בו
כתב כלכלי כאחד העיתונים הגדולים
כישראל הושעה מעבודתו ,אחדי
שעורכי עיתונו הפעילו מישרד-בלשים
כדי לאסוף חומר הוכחות נגדו על
התנהגות העומדת בניגוד לכללי
האתיקה העיתונאית .הבלשים המ
ציאו למערכת העיתון הוכחות כי
הכתב אכן שילב עסקים פרטיים שלו
פ עבודתו העיתונאית וכי היו לו
בך טוכות-הנאה. .
התביעה לפיטוריו של הכתב נתקלת
כהתנגדות ועד-חעוכדים של העיתון,
המבקש ■רק להעביד את הכתב מתפ
קידו .ועד־העוכדים טוען כי ־הבילוש
•שהפעילו כעלי העיתון אהד הכתב
הוא תקדים שיש בו בדי לסכן את
חופש העיתונות.
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ח לוו ה  1ג ד או ד מ ר ט
ל ל י ש כ ח עו ר כי־ ה דין
עו״ד רם כספי הגיש משבוע בשם אלוף )מיל (.רחבעם
)״גנדי״( זאבי תלונה רישמיית נגד ח״ב אהוד
אולמרט ללישכת עורכי־הדין ,שאולמרט יחבר בה.
בתלונה ,המבוססת על הקלטת דבריו של אולמרט
למיני כהן ,בקשר לתביעה המישפטית שהגיש גנדי
נגדו ,נאמר בין השאר  :״מלבד מיותם מלמדים
על רמה מוסרית — ציבורית ומיקצועית — ירודה
ביותר ,יש בפעולות מסוג זה ,עליהן מדבר ואותן
מתכנן עו״ד אולמרט ,משום שימוש לרעה יחמור
ביותר .בהליכי בית־המישפט וניסיון לסכל ולשבש
הליכים מישפטיים.

״מדברים אליה נודף ריח חריף של זילזול
ככבוד בית-המישפט כישראל וביכולתו
לקיים מישפט צדק ,אגב ניסיץ להשתבדש בו
כמכשיר לסחטנות אישית.״ כתלונה
מתבקשת לישבת עורבי־הדין למצות את
הדין עם אולמרט עד תום ,כאשר יש בהם
פגיעה כאתיקה המקצועית של עורכי־הדין.

מ ע ב רי ם בני גו ד ד חו ?
פרקליט המדינה גבריאל בך אישר ,בי יש
לשחרר עציר ממעצרו מייד כאשר
הפרקליטות מחליטה שלא להאריך את
המעצר מכלי להמתין לתום השהות
שהוקצבה לה לעירעור על החלטה לשחררו.
מדובר במיקרים שבהם בית־מישפט מחליט לשחרר
עציר ומורד .לעוצרו לעשרים־וארבע שעות כדי
לאפשר לפרקליטות להגיש עירעור .הנוהג הוא
שהעציר מוחזק במעצר עד תום עשריכדוארבע השעות
גם אם הוחלט שלא לערער קודם־לכן.
עיורכי־הדין יוסי ארנון ואריה מיכאלי פנו אל בך,
והיפנו את תשומת ליפו לכך שהחוק מחייב שיחדור
מיידי של העציר כשמוחלט שלא לערער.

פ ס ט י ב ל 313
סו א ״ ב ה
הרב מרדכי )פופיק( ארנון יהיה כין
משתתפי פסטיבל פופ ענק שיתקיים
כסוכות כחוף נואייכה )נביעות(.
כדי להימנע מחאלטורד .נבחר מתי כספי כמנהל
המוסיקלי של המופע !והאמינים המשתתפים בו ייכנסו
ל׳מישטר של חזרות.
הכוונה הוא ליצור פמיסגרת הפסטיבל הרכבים
קוליים ׳ומוסיקליים חדשים פשאמן אחד מלווה
את רעהו בקול ובנגינה .ינחה את הפסטיבל אורי זוהר.

______________1___ ________________.
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