
ך וגוון■ ת

קצינים
כ ■וזמנו ת1ד ס
 בדרגות קצינים תזמין לביקורת־המדינה ועדת־דכנסים

 בדו״ח תדון היא כאשר לפניה להעיד שונות
צה״ל. על מבקר־המדינה

 הוועדה תסתפק דא קודמות, כבשנים שלא
 אג״ם ראש הרמטכ״ד, שר־הכיטחון, בהזמנת
 לשמוע תבקש אלא החיילות, ומפקדי

 מיקצועיים מקצינים החמור לדו״ח הסכרים
 של השונות כזרועות ומקציני־מיכצעים

מכקר־המדינה. דד״ח דן שבהם צה״ל,

ר פיו אפי ה
ו ה ד■ ד חנ מ

 לבין האפיפיור שכין הפגישה של ביטולה
 אריה הסוכנות־היהודית, יושב־ראש

 הפסיד שהאפיפיור לכך גרמה דולצ׳ין,
 דולצ׳ין שעמד מייוחדת־כמינה, מתנה

לו. להגיש
 אשה, מתגוררת כארץ כי גילה דולצ׳ין

 מי*טפחת התגוררה שכו הכית בעלת •טהיא
 כפולין. קראקוב ליד קטנה בעיר האפיפיור

 כבעלות מכירים הפולניים השילטונות
 היתה דולצ׳ין וכוונת הכית, על האשה
 לאפיפיור, ולהעניקו ממנה אותו לרכוש

 מיפעל־ או מוסיאון להקים שיוכל כדי
 ילדותו. עליו עברה שבו ככית תרבות

 משום הפגישה בוטלה לא לפירסומים, בניגוד
 להגדרת סירב דולצ׳ץ בשפעת. חלה שדולצ׳ין

 מוכן היה לא והוואתיקן פרטי, כביקור הביקור
רשמי. כאורח אותו לארח

ל ק ש א ה חוק■ ל
 ישראל ■בנק על־ידי שהונפקו החדשים שקלי-הכסף

 שלח קריב גדעון ד״ר עורך־הדין חוקי. הילד אינם
 לנקוט ביקשו ובה ישראל בנק לנגיד חוות־דעת

 לחוקיים. להפכם מנת על חוקיים בצעדים
 החוק שלפי כיוון חוקיים כלתי הם השקלים

 ישראל כנק נגיד חתימות את לשאת עליהם
 של המייעצת המועצה ראש ויושב

 השקלים ואילו ההנפקה, כעת כנק־ישראל
 הקודם היושב־ראש חתימת את נושאים

 והורוביץ, דוד המייעצת, המועצה של
 לפני אף השקלים, הדפסת לאחר שנפטר
 כיום המועצה יושכ׳־ראש הנפקתם. תאריך

מושכיץ. מרק הוא
 ישראל בנק לחוק (א) 31 סעיף כי אומר קריב ד״ר
 צורתם את יקבע ישראל בנק נגיד כי קובע 1954

 ישראל, בנק ידי על המונפקים הכסף שטרי של ותוכנם
 חתימותיהם ״חותם את ישאו אלו כסף שטרי וכי
המייעצת.״ המועצה ראש יושב ושל הנגיד של

ר בגין פידין נז
 הפרופסור בסגנו נזף בגין, מנחם ראש־הממשלה,

 מינויו כנגד ידין של התבטאויותיו על ידין, ייגאל
 שר־החוץ. לתפקיד שמיר יצחק של

 מקורבי על־ידי שהוגדרה זו, נזיפה כעיקכות
 התנצל כמייוחד״, כ״חמורה ראש־־הממשלה

שמיר. כפני ידין

ך ער מ  1מוב ה
ב חיי ת ה ל

 כי המפד״ל, בפני להתחייב מוכנים המערך ראשי
 בראשותו, לקואליציה המפד״ל את יצרף המערך

 הקמת לשם במפד״ל צורך יהיה לא אם גם
הבאה. הממשלה
 עזרת את המערך דורש זו התחייבות תמורת

הבחירות. הקדמת למען לפעול המפד״ל

 הרמטבייד
ת ר עז ה ל ל שי

 רב־ לרמטכ״ל, בקריאת־עזרה פנו שילה מתיישבי
 רם שילה, אנשי לדברי איתן. (״רפול״) רפאל אלוף

 מהיישובים הערבים על־ידי ומותקפים מוטרדים
 ליישוב, חופשית גישה מהם המונעים בסביבה,
 קבועות פשיטות ועורכים אבנים עליהם ממטירים

גניבה. לצורכי
 לעזרת פנו בי לרמטכ״ל סיפרו שילה אנשי

 ותשובת צה״ל, של המקומיים השילטונות
 לעזור יכול לא ״אני :היתה המושל
 שילה למתיישבי הבטיח הרמטכ״ל לכם.״
 תקיפה כיד ולפעול ה״נגע״ את לחסל

הערכים. נגד
 מתיישבי כי לשאלה, בתשובה מסר דובר־צה״ל

זה. בנושא לרמטכ״ל פנו לא כלל שילה

ה אלון מ רי ח  ה
ת ה א ד בו ע ה

 ז״ל, אלון יגאל של אלמנתו אלון, רות
 שערכה לבעלה באזכרה להשתתף סירבה

 על-כך זעמה היא מיפלגת־העכודה.
 של זיכרו את להעלות •טעמדו שהשניים,

 בר־לב. וחיים פרס שימעון היו אלון, יגאל
 סירבה כר־לב, נאום שבוטל אחרי גם

לאזכרה. לבוא אלון רות

זחלי־״חי ידלין

 ביטול על ביניהם להסכים עומדים והליכוד המערך
 של בוועדה־לביקורת־המדינה לדון ההדדיות הדרישות

 ובמימצאים ידלין של סיפרו במימצאי הכנסת
תל־חי. קרן על החדשים

 כחודשים תדון שהוועדה ברור עתה ככר
 צה״ל, על מכקר־המדינה כדו״ח הקרובים

 עד רציני כה הוא זה כדו״ח החומר וכי
 אחרים, נושאים דיון מאפשר שאינו

כלתי־חשוכים.

שר נאמן ה אי מ רו ת
 מישרד על־ידי אושרה איתרי לישיבת הקצבה עוד

 הכנסת. של ועדת־הכספים את שתעבור מבלי האוצר,
 הלירות, מיליוני 10 כת החדשה, התרומה

 מישרד־ מנכ״ל על־ידי אישית אושרה
 חוד־טים לפני נאמן. יעקוב הד״ר האוצר,
 ששר■ כשהתגלה שערורייה פרצה אחדים
 אישר ארליך, שימחה הקודם, האוצר
 לירות מיליוני 18 כת מייוחדת הקצבה
 עקיפת תוך אז גם ישיבה, לאותה

ועדת־הכספים.

ה בגין ר ר הו א ש הי ל
 לשרי הורה בגין, מנחם ראש־הממשלה,

לתום עד ככניין־הכנסת להישאר הממשלה

 לתפקיד •טמיר יצחק של בחירתו על הדיון
שר־החוץ.

 יום באותו שנערכה הקצרה, הממשלה בישיבת
 שעליהם השרים לכל בגין הודיע במישכן־הכנסת,

 בעד תצביע כולה ״שהממשלה כדי בבניין להישאר
החדש.״ שר־החוץ

ה פיר ה או ע ס נ
] ל ה י ת ו צ ר א

 יצאה נכון, אופירה ניטיא־המדינה, רעיית
 מכלי לארצות־הכרית, השבוע כתחילת

פירסום. לנסיעה לתת
 של סידרה בארצות־הברית תעבור רעיית־הנשיא

רפואיים. טיפולים

ה ב סי ■קרה מ
 נערכה בארץ ביותר היקרות המסיבות אחת

 בירושלים. הילטון במלון האחרונה במוצאי־השבת
 אחות לכבוד גאון ניסים על־ידי נערכה המסיבה

 750 עלתה והיא בישראל, המבקרת נשיא־מקסיקו,
לירות. אלף

 מנחם ראש־הממשלה, השתתפו כמסיבה
הממשלה. מחברי ורכים בגין,

שראו! מ
ח ר ליוון ב

 סלומון המפורסם, המישטרתי המודיע
 יצא משראווי כיוון. עתה נמצא משראווי,

 החשודים כמישפט עדותו אחרי מיד ליוון
 שחשודים לפני ועוד כחיל, האג׳ כרצח

ככית־המישפט. זוכו אלה
 אחד כי במישטרה, משראווי התלונן יציאתו ערב
 כך על כנקמה לדרסו, ניסה כחיל של מישפחתו מבני

 משראווי כי נראה ברצח. החשודים בעד שהעיד
 עזר כי על כחיל מישפחת בני מניקמת חשש

המישפחה. אבי ברצח הנאשמים את לזכות

ב צי ד הנ ק  ע
ת הוועדה א

 העניק יעקובסון, איתן נציב־שרות־המדינה,
 מזכירות לשתי יועץ של חדשים תקנים באחרונה

סגני־נציבים. של
 שינוי שכל למרות זאת עשה יעקוכסון

 החלטה מחייכים כנציבות תקן הוספת או
 משתתפים שכה מייוחדת, ועדת־שרות של

 מישרדי־ממשלה. של מנכ״לים שלושה
 הביקורת שלמרות התברר בינתיים

 שום על יעקוכסון, על שנמתחה הציבורית
 הנציב ממיטיך נהגים, שני מעסיק שהוא

כשניהם. להחזיק

 !ורטהיימר
ם מגב״ל הפני

 בנציבות־ יועץ שהיה מי וורטהיימר, מרדכי
 כבל ימונה המפד״ל, וחכר שרות־המדינה

 של כמקומו מישרד־הפנים, כמנכ״ל הנראה
כמכקר־המדינה. שייבחר קוכרסקי, חיים

 שהיה אחרי מנציבות־שרות־המדינה פרש וורטהיימר
 הקודם, שהנציב מכיוון מאונס, בטל שנתיים במשך
המישרד. בפעולות לשתפו סירב פרידמן, רמי הד״ר

ם מצות ריי צ מ ל
 קאהיר לקהילות לשלוח עומד מישרד־הדתות

 ותפילין, טליתות מצות, של גדולה כמות ואלכסנדריה
חג־הפסח. לקראת

 ישראל שגרירות דרך יועבר המישלוח
 לעסקני ולא כתי־הכנסת, לגבאי כקאהיר

הקהילות.


