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שה חקירה  חד
שרד ת במי תו הד

 זיגל בנימין תת־ניצב של מחלקת־ההונאה חוקרי
 שאינה במישרד־הדתות, נוספת פרשה לחקור עומדים
 אבו־חצירא. אהרון לשר־הדתות קשורה
 לשעבר ביותר בכיר פקיד העביר החשד, על־פי

 שימחה נווה ירושלמי לבית־אבות במישרד־הדתות
 גדולים, כסף סכומי שבירושלים שי״?! מהר״ם ולכולל

 הבכיר, הפקיד של החולה אביו זכה זאת ותמורת
 נווה בעל שימחה, בנווה בטיפול בינתיים, שנפטר
 קליין. פישל אפרים הרב הוא והכולל שימחה
 אלן? 25 שימחה״ ״נווה עבור קיבל קליין
 כית־בנסת, להקמת ממישרד־הדתות לירות
 מפואר, כית־בנסת קיים שבמקום למרות
 לירות אלף צ00 קיבל קליין של והבולל

 כשנים ממישרד־הדתות מיוחדת כהקצבה
 13 רק בו שלומדים למרות 78—79

אברכים.

 שוקל־ סמר■
ת טרו תפ ה

 מועצת־־המנהלים יושב־ראש של ידידים
 שביט, (״בוטה״) אברהם ״אל־על״, של

 הביע האחרונים שבימים כך על מעידים
מ״אלי־על״. להתפטר רצון פעמים במה שביט

 מיהם אכזבתו את שביט הביע פרטיות בשיחות
 אל־על, את להבריא לנסיונותיו והממשלה העיתונות

התפטרות. סף על עומד שהוא וטען

א מחיית ה ל בל  קי
ת ״ א א ו ב מ ״ ה

 החלטה קיבלו פת״ח של העליונים המוסדות
 נתקבל לא מעולם כי הקובעת רישמית,
 שהופץ ישראל, חיסול על המדבר המיסמך

 להחלטות ״מבוא״ היה כאילו כעולם
 כסוף שנערכה התנועה, של הוועידה

כדמשק. מאי
 במיוחד עראפאת יאסר הזמין שבועות, כמה לפני

 כאילו באוזניו להכחיש כדי מפאריס בכיר עיתונאי
 רק זאת היתד, עראפאת, לדברי ״מבוא״. אותו נתקבל

 בוועדה. שנקברה קיצונית, קבוצה מטעם הצעת־החלטה
 רחבה ביד הישראלית ההסברה משתמשת בינתיים

 לכוונות־הזדון כהוכחה ובארץ' בעולם זה ב״מיסמך״
אש״ף. של

ת התמרמרו
 שוררת כצה״ל כבירים קצינים כקרב

 האחרונות הצהרותיו על רכה התמרמרות
 מנחם ושר־הכיטחון, ראש־הממשלה של

 הקצינים שהעניקו הראיונות בנגד בגין,
החג. לעיתוני

 הראיונות כל את אישר שבגין טוענים הקצינים
 ששר״הביטחון הוא בצה״ל הנוהג נערכו. שהם לפני

 בכיר. קצין של עיתונאי ראיון כל מאשר
 שר־הביטחון אצל ביקרו קצינים מיספר

 את כפניו והביעו וייצמן, עזר לשעבר,
 כך על הקצינים כועסים כן התמרמרותם.

 איתן, רפאל(״רפול״) רב־אלוף שהרמטכ״ל,
 ששיגר הנזיפות אחרי גיבוי להם נתן לא

בגין. לעברם

ת ו! וב הס ידיר
 שימעון ״כ ח מיפלגת־העבודה, יושב־־ראש

 עקיבא הסוכנות, לגיזכר הבטיח פרס,
 הנהלת יושב־ראש תפקיד את לוינסקי,

 אריה של כמקומו הסוכנות־היהודית
הבחירות. אחרי דולצ׳ין

 הקבוצות־ איחוד איש ללוינסקי, זאת הבטיח פרם
 סירב כה עד למחנהו. אותו להעביר כדי והקיבוצים,

 היריבים המחנות אחד עם להזדהות לוינסקי
במיפלגת־העבודה.

ן בין ?!דירות 3,י1? 0!, 

ה ד ס ע ה ת־ לג פ מי ו
 המיפלגה בין ביחסים השתררה רבה קרירות

 קרייסקי, ברונו בהנהגת האוסטרית, הסוציאליסטית
 אלה יחסים הישראלית. מיפלגת־העבודה ובץ

 בהזמנת ביטויו את מצא והדבר לאחרונה, התהדקו
לווינה. רבין יצחק

 מפיץ רבץ כי קרייסקי שמע הביקור אחרי
 קרייסקי מפי שמע כאילו כישראל

 עתה תומך ושהוא גמור״, ש״אש״ף
 רוגזו את עורר הדבר הירדנית. כאופציה

 לדגול הזממשיך האוסטרי, הקאנצלר של
 הידברות כלי שלום יתכן לא כי כדיעה

״ף. ואש ישראל כין

ר מסכי□ בגין מי ת ל
 ח״כ בין קדחתניים מגעים נערכו שעבר בשבוע
 בסופם הליכוד, מיפלגות ראשי לבין תמיר שמואל
 וכמה תמיר להצטרפות הליכוד ראשי הסכמת הובעה

 הבאות. הבחירות לקראת לליכוד מחסידיו
 נוספת חטיבה יהווה שתמיר הכוונה
 להצטרף תמיר של לבקשותיו בליכוד.
 בגין, מנחם ראש־הממשלה, נענו לליכוד
 מועדי. יצחק הליברלים ומנהיג

 למועד ביותר סמוד רק לליכוד יצטרף תמיר
הבאה. לכנסת המועמדים רשימות הגשת

ס שיא מב״רות ד בונ ל
 שהשנה נראה, הקודרות, התחזיות למרות
 מילווה איגרות מיפעל מכירות תגענה

 של שיא לסכום הבונדס, — הפיתוח
דולר. מיליארד חמישה

 את לבחור מתכוונת הבונדס של מועצת־המנהלים
 כאות לנשיא, רגר, (״איז׳ו״) יצחק הבונדס, סגן־נשיא

האיגרות. במכירת הישגיו על הערכה

שגריר חקירה ת1ב

 בתל־אביב ארצות־הבדית בשגרירות בכירים גורמים
 מיוחדות אשרות־כניסה הוענקו כיצד עתה חוקרים
 בישראל, המאורגן הפשע כראשי המוגדרים לשניים
 אושרי. וטוביה אהרוני רחמים

 ששניים לה כשהתברר הופתעה השגרירות
 עמוס רצח כפרשת עתה החשודים אלה,

̂הן, ועזר אוריון  אשרות■ בדרכונם נושאים נ
 המאפשרות החיים, לבל לאמריקה כניסה

 לארצות־הברית. חופשית כניסה להם
כיותר. נדירות ,,ן כאלה אשרות

מערערים הדמוקרטים
 יושב־ראש־הכנסת, ללשכת השבוע שהגיע במיכתב

 הדמקורטית המיפלגה מערערת ברמן, יצחק
 פורשי בשלושת להכיר ועדת־הכנסת החלטת על

 אסאד שפיק אליהו, שלמה ח״כ זו, מיפלגה
כבסיעה. נוף ועקיבא

 שמואל ח״ב על־ידי החתום כמיכתב,
 עקיבא הפורשים, שאחרון נטען, תמיר,

 ליושב־ראש־הכנסת מיבתבו את ניסח נוף.
 ,דמוקרטים, מ! ״פרישה״ המילה ציון תוך
 הכנסת חברי כשלושת להכיר אין ולכן

כמסיעה.
 בהם ההכרה כעיקכות שמא חושש תמיר

עם להתחלק הדמוקרטים יצטרכו כסיעה,

מומחה
הליכים לעיכוב

 גולדנברג, אמנון עורך־הדין עורכי־הדין, ראש־לישכת
 מהיועץ־ הליכים עיכוב בבקשות לאחרונה מתמחה

 עוסק אינו שגולדנברג למרות המישפטי־לממשלה,
 פליליים. בתיקים בדרך־כלל

 ליועץ■ גולדנברג של פנייתו כעיקכות
 זמיר, יצחק הפרופסור המישפטי־לממשלה,

 לעורך־הדין תמוה הליכים עיכוב ניתן
 ).2245 הזה״ (״העולם מיזרחי שימעון

 בזו כקשה הגיש גולרנכרג כי נודע עתה
 רובינשטיין, אברהם הקבלן של כשמו גם

כפרשת״שוחד. החשוד

ר *ויחווא■  בכי
טוב״ לחבוקר

 הידוע הצהרונים, אחד של כביר עיתונאי
 שרון, אריק לשר־החקלאות, קירבתו כשל

 תחנת■ של לצוות־השידורים להצטרף עומד
 טוב ״בוקר הלימודית־צכאית הטלוויזיה
ישראל״.

 עורר שחל
ש ח־ ל ה ווא ב

 שחל, משה ח״כ בכנסת, המערך סיעת יושב־ראש
 למזרח־ הכנסת במשלחת שעבר בשבוע השתתף
 להפסיק שחל החליט הביקור תום לפני עוד גרמניה.

 מישרד במסגרת עסקים פגישות היו לשחל אותו.
 המשלחת חברי לייתר סיפר הוא שלו. עורכי־הדין

 אצל חשובות להתייעצויות לארץ נקרא שהוא
 ופרש פרס, שימעון ח״כ מיפלגתו, יושב־ראש
מהמשלחת.

 שניסו לעיתונאים, הודלף שחל של סיפורו
 החשוכות. ההתייעצויות מה על לגלות

 בלל ידע לא שפרס שהתברר אחרי רק
 נרגעו שחל, ושל שלו ההתייעצויות על

העיתונאים.

הצנזורה
מישפט וידה

 דרישתו על במעריב, שעבר בשבוע שהופיעה הידיעה
 (״אברשה״) אברהם האלוף לפרישת הרמטכ״ל של

 הצבאית. הצנזורה על־ידי נפסלה מצה״ל, טמיר
 לצנזורה המיוחד להית־הדץ פנה ״מעריב״

 ישבו ככית־הדין ההחלטה. על ועירער
 העיתונאי רוטנשטרייך, יהושע הפרופסור

 ראש־אכ״א. וסגן גפן מארק
 הצנזורה שהחלטת קבע כית־הדין

 פירסום את ואישר כלתי־מוצדקת היתה
הידיעה.

 פרטי אולפן
ה עדו אר ד פ

 אולפן בתל־אביב בבית־החייל הקימו גלי־צה״ל
 פאר, עדנה השדרית רק תשתמש שבו מיוחד,

 לגלי־צוו״ל. לאחרונה שהושאלה
 המיושנים באולפנים לראיין מסרבת פאר

 אולפן הקמת ודרשה התחנה־הצכאית של
מיוחד.

ש ו ר :ד

ת צדם ערפ מ
 מישרה התפנתה הזה״ ״העולם במערכת
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