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־ בנגב ההיערכות
שנים חמש

 ישראל שד כקשתיהסיוע פרטי על־פי
 שתוכנית עודה, מארצות־הכרית,

 בנגב, המחודשת ההיערכות־הצכאית
 חמש תימשך שדותיהתעופה, בניית מדבר
 שהוחלט כפי שנים שלוש ודא שנים,

 קמפידייוויד. כהסכמי
 את ינצלו האופוזיציה סיעות חברי כי נראה

 הבא בשבוע הכנסת של הפגרה בכינוס נאומיהם
השנתיים. בת לדחייה הסברים מהממשלה לדרוש כדי

גאולה
לשתוק יחה

 גאולה ״כ ח כין שנערכה סודית, כפגישה
 הצליחו ועדייישוכייהגולן, חכרי לכין כהן

 להעלות שלא כהן את לשכנע אנשי־הוועד
 לסיפוח שדה הפרטית הצעת־החוק את

 כמשך זה נושא על כלל לדכר ודא הגולן,
חודשים. כמה

 טענו חברי־הוועד ברוח־טובה. התנהלה הפגישה
 שההצעה עדיף הנושא, שלטובת גאולה בפני

 חברי־כנסת של גדול מיספר על־ידי תועלה
 שלה פעילות כל ולכן והאופוזיציה, מהקואליציה

תפריע. רק זה בעניין
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לחקירה
 •טאותה הראשונה הפוליטית האייטיות

 לעדות לזמן זיגל כנימין תתיניצם עומד
 גדם. דויד המפד״ד, ח״כ הוא כמישטרה,

 לפני מישרד־הדתות מנס״ל היה גלס
דיפל. ישראל לאחרונה, שפוטר המנכ״ל

 פירושה אין כי הסבירו זיגל של במחלקה חוקרים
 פליליים. במעשים חשוד שהח״כ גלם הזמנת של

 וגילויים מיסמכים להסביר יתבקש הוא לדבריהם
המישרד. מנכ״ל הוא היה שבה מהתקופה שונים

 אבו־חצירא
ה מ לח מ■ ישים
 להשיב עומד אבו־חצירא, אהרון שר״הדתות,

 נגד ביותר מקיפה חקירה ולדרוש שערה, מילחמה
זיגל. בנימין תת־ניצב
 נגד חומר אוספים אבו־חצירא שד אנשיו
 מדליה לדבריהם, זיגד. שד החקירה שיטות

 כדי מגמתיות ידיעות לעיתונות זיגל
הנחקרים. עד כדתי־הוגן לחץ להפעיל

 להגיש מתי החליטו לא עדיין אבדחצירא של אנשיו
 זיגל, של שיטות־החקירה נגד שאספו החומר את

 להמתין נוטה עצמו השר ליועץ־המישפטי־לממשלה.
 במישרד־ החקירה סיום אחרי עד התלונה בהגשת
 את להטות בניסיון יואשם שלא כדי הדתות,

 להתלונן דורשים במישרדו אחרים אולם החקירה,
עכשיו. כבר זיגל נגד

 כספים כמה
,,,הצופה קיבל

 עוררו במישרד־הדתות המישטרה חקירת גילויי
הצופה. המפד״ל, ליומון כספים העברת לגבי חשד

 והאישים, הישיכות התחייבו החשד על־פי
 מתקציב כדין שלא כספים שקיבלו

 אחוז 10 להעכיר המישרד, של הישיבות
״הצופה״. ליומון שקיבלו סכום מכל
 וכן הצופה, בבניין גם תחקור שהמישטרה נראה

זה. בעיתון בעבר שעבדו או העובדים שונים אישים

הוחלט

 יחקור ך ר 11 ט ה
ברמן את
 מיתקפה מכינה ככנסת המערך סיעת

 כרמן. יצחק הכנסת, ראש יושב־ על כללית
 כאיש כרמן מתנהג זו, סיעה ראשי לדעת

 אובייקטיבית כצורה ולא מיפלגת־השילטץ,
מתפקידו. שמתחייב כפי

 ביותר הטובה ההוכחה המערך, סיעת ראשי לדברי
 הכנסת כינוס לגבי ברמן של התנהגותו היא לכך

 דרשה המערך סיעת השבוע. מייוחד פגרה למושב
 בבעיות לדון כדי הכנסת של מייוחד כינוס

 הודיעה היא לממשלה, הדרישה כשנודעה הסיעוד.
 זה. בנושא חוק הצעת להגיש עומדת עצמה שהיא

 או לפני הצעתה את להגיש תוכל שהממשלה כדי
 המושב את ברמן דחה האופוזיציה, עם יחד

הבא. לשבוע מהשבוע

שחד
מיליונים ירושה

 הקרובים בימים לצאת עומד שחל משה ח״כ
 עיראק עולי ובשם בשמו לטפל, כדי ללונדון
 המיליארדים, ירושת בקבלת בישראל, אחרים

 הכתר־הבריטי״. כ״ירושת בלונדון הידועה
 כמאה לפני הוריש אותו ענק כסף בסכום המדובר

 לקרובי לוי, בשם עיראק יוצא יהודי, שנה
 אז שהיה הכסף ברחבי־העולם. הפזורים מישפחתו

 שטרלינג לירות מיליון 100 של גודל בסדר
 מיליון אלף מיליארד, של לסכום והגיע גדל,

 אינגלנד, אוף בבנק הופקד הכסף שטרלינג. לירות
 ממשלת בשם שטר על חתמה ויקטוריה והמלכה
 כל ימצאו כאשר הכסף את לשחרר אנגליה,

היורשים.
 מישפחת כני יורשים, 300כ־ התגלו כה עד
 הוא עצמו שחד כארץ. נמצאים רובם לוי,

 כמה פנו לאחרונה היורשים. אחד
 וייפו עורך־דיו, שהוא שחד, אל מהיורשים

 שחל הכסה. כהעברת לטפל כוחו את
 הלונדוני עורך־הדין עם ככר התקשר

 הלורד זו, כירושה המטפל המפורסם,
 אינגלנד״ אוף ה״כנק שילטונות ועם ג׳אנר,

 הירושה. את לקננל ניסיון לשם
 אחד כל ,יקבל הירושה תתקבל אמנם אם

 לירות מיליוני 3,3 שד סכום מהיורשים
 לירות מיליון 400כ־ •טהם •טטרדינג,

ישראליות.

 ישראל קוד
טלוויזיה רוצה

 שלמה רשות־השידור, סמנכ״ל של הצעתו על־פי
 מפורטת תוכנית להכין קול־ישראל עומד עבאדי,

 בעניין הטלוויזיה־הלימודית עם פעולה לשיתוף
ישראל. טוב בוקר התוכנית הכנת

 טוען לכיארי, גירעון ״קול־ישראל״, מנהל
 עומד הוא שבראשה התחנה שכישורי

 ראשי ״גדי־צה״ל״. שד אלה עד עולים
 תוכנית בהכנת עתה עוסקים ״קול־ישראל״

 שעה חצי שיימשך דיומןיחדשות שדד
 ישראל״, טוב ״בוקר התוכנית כמיסגרת

 הלימודית, לטלוויזיה אותה יגישו והם
״גלי־צה״ל״. כמקום עצמם ויציעו

ופרסומת על "י

 עדיין כאילו השבוע, מתחילת לפירסומים בניגוד
 לקבל אם בגין מנחם ראש־הממשלה, החליט לא
 בעניין אדמון דויד הפירסומאי של הצעתו את

 בגין כבר הודיע בגלי־צה״ל, פירסומת שידורי
 לערוך והורה החיובית החלטתו על למקורביו

 ההחלטה. של מהיר לביצוע אופרטיבית תוכנית
 ישמעו ככר חודשים שלושה תוך כי נראה

כ״גדי־צה״ל״. פירסומות

 תחקור המישטרה
סניונהל

 של הארצי כמטה מחדקת־ההונאות
 רחכיממדים מיכצע מכינה המישטרה

כמינהל־הרככיהממשלתי. לחקור שמטרתו
 המעיד, רב חומר הגיע זיגל בנימין תת־ניצב לידי

 מיליוני של בהיקף שחיתויות מעשי על לדבריו,
 להתחיל היה צריך המיבצע במנהל־הרכב. לירות

 החקירה בגלל נדחה אך שעבר, בשבוע כבר
במישרד־הדתות.

 לומד פרסמן
וגרות

 לומד פרסמן, עקיבא ״אל־על״, קברניט
נגרות. עתה

 הברחת־הזהב, בפרשת לפסק־דינו הממתין פרסמן,
 מנהל תפקיד את לקבל כדי זה מיקצוע לומד

 ימצא שבית־חמישפט למיקרה בית־הסוהר, נגריית
מאסר. עונש עליו ויטיל אשם, אותו

 ישתלמו אסירים
עור באומות

 עומד לאופנת־עור גדולה מיתפרה הקמת על הסכם
 לבין שרות־בתי־הסוהר נציבות בין להיחתם

 לאופנת־עור, בארץ הגדולים המיפעלים אחד
בעכו. מקט מיפעל

 כה ויעבדו שאטה, בכלא תוקם המיתפרה
 תמיכה יקבל ״מקט״ אסירים. מאות כמה

 מאגף זה לפרוייקט גדולה כספית
כמישרד־הרווחה. ההכשרה־המיקצועית

 ה הקליט וכייל סמ
נוסע

 שנהר, שמואל מישרד־הקליטה, למנכ״ל המישנה
 ללונדון. ולצאת תפקידו את לעזוב עומד

 שלמה בלונדון, שגריר־ישראל של לדעתו בניגוד
 בשגרירות כיועץ־מייוחד שנהר יתמנה ארגוב,
 ברית־המועצות. יהדות לענייני

 לעקוב גם יהיה שנהר של תפקידיו כין
 כרית־ שילטונות נגד ההפגנות אחרי

כלונדץ. שיערבו המועצות

 העלית אירגוו׳
לו■ נגד

 לפנות עומדים בישראל העולים אירגוני מרבית
 בגין, מנחם ראש־הממשלה אל משותפת בקריאה
 כשר־ מתפקידו לוי דויד השר את להדיח בדרישה
 אירגוני־העולים יציינו בפנייתם הקליטה.
 שר־קליטה, כלל יהיה שלא עדיף שלדעתם

 בישראל. העולים בקליטת מפריע רק שלוי מאחר
 שאנשי טוענים לדי לדויד הקרובים חוגים

 ההתארגנות מאחורי עומדים הסוכנות
השר. נגד
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