
 הקשורות הבעיות את לפתור מעדיף הוא
 האישיים, קשריו בעזרת הממשלה במשרדי

הפ המשפט באולמות זאת לעשות במקום
 ליועץ המנוסה הפרקליט פנה לקהל, תוחים

 על אתו ששוחח אחרי לממשלה. המשפטי
ל סיכום מכתב כספי שלח שקד, פרשת

ה -בליון השאר: בין נאמר בו שיחתם,
 של הפוליטי במאבק כצעד הוגש אישום
 להשחיר מנת על הכלליים, הציונים מפלגת

שקד. משד, מר הנוכחי, העיריה ראש את
התנג את הגיש תמיר השר. לעזרת

 כלשהוד פסול למצוא יתכן ״האם דותו:
 בשם במכתבו, המשפטי היועץ את שאל
 שקד את שתבעו נתניה העיר אזרחי שני

 לגילוי עושים ציבור שנציגי -בעובדה לדק,
יכולתם?' כמיטב העבירה,
הת בהם בימים, פורסמה התביעה פרשת

 ראש־העיר כסא על הגדולה המערכה נהלה
 הקבלן היה בקופה, מזומנים מחוסר בנתניה:

מ לעיריה, כספים להלוות נוהג שקד משד.
חש הפך הימים, ברבות הפרטיים. כספיו

 פרסי. בנק לכעק העיריה בקופת בונו
 מתהווה היה אם מיד, מכסה הייתי ״תמיד
 ה־ כתב בפני שקד טען לחובתי,' סכום
 בגליון התובעים טענו זאת, בכל הזה. פולס

 החשבון הראה בהם מקרים ארעו האישום,
שקד. של לחובתו גדולים סכומים
 עתה מונחים היו המשפטי היועץ לפני

 שיכול מד, ולכאן. לכאן מכתבים: שני
 חודת־דעתו היתד, הכף, את להכריע היה
 שקד בפרשת שחקר המדינה, מבקר של

 העיריה שראשי ״חשוב נגדו. וההאשמות
 הדו״ח, בסיכום המבקר קבע נבחריד״' ושאר

 ההאשמות מרבית את רפד, בשפה אישר בו
ש הגבולות מטשטוש ״יימנעו שקד, נגד
היחיד.' רשות לבק הרבים רשות בין

 לא וסיכומיו המדינה מבקר גם אולם
 האופיינית בתקיפותו כהן. חיים את שיכנעו

 ובחבריו בדעת-הקהל המסורתי ובזלזולו
 נוספת פעם להפגין העדיף יחד, גם למקצוע

 שרו לעזרת התיצבותו ואח עליונותו את
 את לבטל פסק למפלגד״ וחבריו הפרוגרסיבי

 לא הרשמיים נימוקיו שקד. נגד החקירה
הקהל. בעיני שנזרה חול אלא היו

סשטרה
□ נצוזונות מיו!״ ד

 לתפוס פשעים: לחסל בדוקה דרך ישנה
 במחוז הפלילי הענף ראש מבצעיהם. את

 (שמילגובסקיא נאור אריה ם.מ.פב תל־אביב,
 אחרי פעם, מדי אחרת. בשיטה משתמש

 הוא פיענוח, ללא פשעים כמה שהצטברו
 הערב, מעתוני אחד של כתב אליו קורא
 המשטרה, של דמיוני נצחק על לו מוסר

הפושעים. את לגלות כביכול שהצליחה
 בני כנופיית אנשי נתפסו כאשר קרה כך

 נאור וחבריו. מלאך עמום של חטובים
 אנשי בין כי הכתבים לאחד אישית הודיע

 חשד קיים נגדו אשר אחד, נמצא החבורה
 פיאטלי, יעקב המהנדס רצח בביצוע רציני

 ).1038 חזה (תפולס חצפון קולנוע ליד
 שהרוצח מבלי חודשים, שלושה עברו מאז

יתגלה.
 לאור שוד מקרי שני קרו חודשיים לפני

 התפרצו שודדים כאשר בתל־אביב, היום
ב והסתלקו כסף שדדו מלון, בתי לשני
 למחרת כבר הקיר. על שהציבו סולם עזרת

 נעצרו כי כתב לאותו לספר נאור ידע
 השוד. כמבצעי זוהו אשר ערבים, שני

 הרושם נוצר אולם נברא, ולא היה לא הדבר
בפושעים. בהצלחה נלחם נאור .מ.מ.0 כי

ה- השלישית. מחקומח דחיפה
 נאור של יותר, והגדול האחר, נצחון

 על־ידי שוב — השבוע נתפרסם במלחמתו
 כי התפאר הפלילי הענף ראש כתב. אותו

 אחרי להתחקות הצליחה תל־אביב משטרת
ו סימנטוב אלברט הפושע של תנועותיו

ב הודה סימנטוב נאור: הודיע לעצרו.
 שונים, לבתים התפרצויות של שורה ביצוע

 אשר המלון בתי לשני בהתפרצויות וכן
ערבים. שגי ביצעון כי נאור הודיע בזמנו

 במקצת שונות היו זה במקרה העובדות
 היה סימנטוב אלברס נאור. של מהודעתו

 בתל־אביב. ביותר הפעילים הפורצים אחד
 מודיע הוא כי לפריצה לחבריו לכשנודע

בתגובתם. היססו לא המשטרה, של
 להתפרצות חבריו אתו יצאו אחד לילה
 על לטפס לסימנטוב נתנו הם לדירה.
 אותו דחפו ומשם השלישית, לקומה צינור

 נשברד״ הפורץ־ו־,מודיע של רגלו החצר. אל
למורפיום• עבד נכה, נשאר והוא

 ידיעות לפי לאזרחים. דוב שירות
 לבית־ סימנטוב התפרץ המשטרה בידי שהיו

ה הסמים את משם לגנוב כדי מרקחת,
 על־ נעצר הוא לו. דרושים שהיו משכרים

בביצוע הודה זכרון־יעקב, משטרת ידי

 את נאור רקם זו הודאה סביב ההתפרצות.
הפורץ. של הוראותיו בדבר אנדתו

 עשתה קודמות, והתפארויות זו, הודעה
 בלב לישון שהלכו לאזרחי־העיר, שרות־דוב

 המסוכנים שהפורצים בשעה בה — בוטח
מוחלט. בחופש בעיר שוטטו

עתונות
ע ל•3 עוזי ל ק מ ת־ ת
ד יצא בו היום מן  העולם, לאור עו

 והעוקצני, החמוד הצבר הבריות. חיבבוהו
 של בעתון־הערב קטן טור יום בכל שכתב
 ובן־ חשוב תפקיד מילא יוס-יוס, הארץ,
 דור מלחמת־תש״ח, ימי היו הימים זמנו.

 יש כי הראשונה בפעם גילה הקשישים
 את ששפך הצברים, בדור ומאוויים נשמה

 הדור של דעתו הארץ. רחבי בכל דמו
 ודעתו מאוד, חשובה לפתע היתד, הצעיר

רב. בכשרון אותה ביטאה עוזי של
 סופר־ האמיתי: עוזי מיהו ידעו מעטים רק

 ראש בעל צעיר תמוז, בנימין פסל־עתונאי
 בילדותו, ארצה שבא פולין יליד מאסיבי,

 לקבוצת שהצטרפו הראשונים אחד היה
הארבעים. שנות בראשית ד,״כנענים״

 הוא התבגר. תמוז אולם שוכם. מרד
 נפשו שלנו. הארץ עריכת את לידיו קיבל
 ביקורת כמו סולידיים, לעיסוקים ערגה

 חדש: בעל לידי עבר ושות׳ עוזי אמנותית.
כנעני־לשעבר. הוא גם קינן, עמוס

צפית

שקד לא־נאשם
בעיניים חול

 למוסד המדור הפך קינן של ידו תחת
ה לפיסגת הגיעו מהברקותיו כמה לאומי.
 בארץ, הצעיר הדור של התרבותית יצירה

 נאסר הימים באחד אולם לדורות• יישמרו
 שר־ של בביתו פצצה בהנחת כחשוד קינן

אש מכל שזוכה למרות הדתי. התחבורה
 למצוא הנסיונות כל למדורו. חזר לא מה,

מת. ושות׳ עוזי בתוהו. עלו מחליף לו
 כי לגלות הארץ קוראי הופתעו השבוע

 חדש גאון היה לא בעליו חזר. ושות׳ עוזי
 לא שזהותו החדש, העוזי בן־יום. שנתגלה
 עצמו, המדור מייסד אלא היה לא פורסמה,

 תמוז עם יחד כי נראה אך תמוז. בנימין
ל עוזי. גם התבגר ,38 בן כיום עצמו,
תוק ואותה זיו־העלומים חסרו החדש מדור
 היתר, אך בשובבות, שנראתה קלילה פנות

 המוסכמים השקרים על קריאת־תגר למעשה
ל עוזי גם נכנס תמוז, עם יחד למיניהם.

מ יותר מהפכני היה לא המקובל, תלם
 היה לא חארץ. של שיגרתי ראשי מאמר

וצורב. קטלני הומור של תת־מקלע לו
 תש״ח של עוזי אם מקרה. זה היה לא
 שניצח הצעיר הדור הרגשת את ביטא

 ופתח מהפכניים שינויים חולל במלחמה,
 הרי הישראלית, החברה בתולדות חדש דף

 חלומות של קברם על נולד תשי״ח של עוזי
 הצעיר הדור של היחיד המרדני הקול אלה.

 נשמע לא המוסכמים השקרים מבול נגד
בני-הטובים. בתיקי אלא היתולי, בטור

השג ההקצבה בירדן. הבריטית הכספית התמיכה תתחדש •
 הבריטי הצבא סילוק אחרי הופסקה ואשר ׳הערבי הלגיון הוחזק בעזרתה חית,

זה הסדר במלואה. לא בי םא הבריטי, האוצר על־ידי מחדש מירדן,,תשולם
 לסמן תוכל לא ני ירדן, עם האיחוד ערב טענה, אשר עיראק, בקשת לפי בא
היא. מקופתה היערבי, הלגיון הוצאות את

הגיעה ארצות־הברית בגדאד. מכרית בנראה תפרוש עיראק •
 בעולם למעמדה הזיקו אן המערבית הברית עם עיראק של קשריה ני למסקנה
וסעודיה. ירדן עיראק, יתאגדו בה חדשה, ברית לקום עשויה זאת תחת הערבי.

 להשתפר עלולים יותר, מאוחר בשלב מסגרת, באותה •
 לארצות־הברית קשורות תהיינה שתיהן לישראל. תורכיה כין היחסים

במרחב. ׳ההגנה במערך
הק כעתיד ישראר־ירדן כגבול להתפרעויות לחשוש אין •

 מקורות לז־ברי — בוצעו לא נתניה בסביבות שאירעו ההתנגשויות רוב.
הירדנים מצריים. סוננים על־ידי אלא י,הירדנ הממשל בהשראת — מוסמכים

אלה. פעולות לריסון נמרצות יפעלו עצמם
ימשיכו הסורים הצפוני. כגבול אי־שקט ישרור זאת לעומת •

 יסכים לא צה״ל כי וברור בגליל, הישראליות פעולות־הפיתוח לביצוע להפריע
אליה. התנפלויות על בשתיקה לעבור

 מאמרי• הכספים זרימת את שיבש אשר הכספי, המשבר •
 לקבל נוטה האמריקאי החוץ משרד חיסולו. לפני עומד לישראל, קה
בכסף השימוש פרטי על פיקוח להטיל אין כי הישראלי, האוצר גישת את

האמרי המשלחת מנהל חוץ. לסיוע התוכנית במסגרת לישראל ניתןה האמריקאי,
׳הכספים. בשיחרור לעיכוב גרס אחרת, סבר בישראל קאית
של הכללי המפקח סגן כין חריף אישי םיכסון• מתפתח •

 לבין פן־גוריון, עמום המשטרה
 הסבור עמוס, סהר. יחזקאל מפקדו

המשטרה, שם את המכתיס הוא סהר ני
הק־ סילוקו על לעתונות ידיעות הדליף

כתגו מתפקידו. הכללי של_המפקח רוב
בן־ עסוס נגד תלונה סהר הגיש בה,

 מצבו בערעור האשימו לממשלה, נוריון
הש מערכת ובניהול המשטרה, בתוך.

נגדו, מצה

עס של תביעה מתגבשת •
כ לשתפם המזרח, עדות קני

המדי בחיים יותר פעיל אופן
המפ מכל עסקנים, עשרות כמה ניים.
ש משותפת, דרישת עתה מנסחיס לגות,

30ל4 לפחות תשריין הומפלג מפלגה כל
המועמ ברשימות הריאליים מהמקומות

טענ המזרח. עדות ליוצאי לכנסת, דים
ממח יותר עתה מהוות אלה עדות תם:
 להן להבסיח ויש בארץ, הבוחרים צית

 דרישה תתקבל לא אם מתאימה. נציגות
ולה לפרוש אלת עסקנים מאיימים זו,

משלהם. מפלגה קים
כין השיחות יתחדשו שוב •

שהמשא־ומתן אחרי והצ״ב. חרות
לחלוטין, נכשל המפלגות שתי איחוד על

מוג לשיתוף־פעולה הצעה עתה תועלה
לבחירות אחידה רשימה הגשת יותר: דר

לבינו מעל :להגשמה .הסיכויים לכנסת.
ניים.
 את יתבע המשפטי היועץ •

יצחק הראשי הרב של עלבונו
 עסקן גדנ משפם יגיש כהן חיים גסים.

ן,סימו דויד בירושלים הספרדית העדה
 שיחדור לצורך מיססכים, בזיוף הראשי חרב את המאשימה חוברת פירסום על

מצה״ל. ובנותיו בניו
שיתוק־הילדים, נגר חתרכיב ממציא סאלק, יונה ד״ר •

 של שורה עם יחד העשור, חגיגות מארגני על־ידי הוזמן הוא בארץ. יבקר
אחרים. מפורסמים מדע אנשי
 כארץ, היסטוריים אתרים לשיפוץ האמריקאית ההקצבה •

ראש משרד לבין הדתות משרד בין סיכסון• אחריה תגרור
 שאינם ארכיאולוגיים אתרים לשיפוץ בעיקר כבר הוקצתה ההענקה הממשלה.

 הדתות סשרד מנהל של חמתו את שעורר דבר היהודית, הדת עם דווקא קשורים
בארץ. קדושים מקומות ורימום בגילוי שיהתמחח כתנא, זנוויל
שה־ למדות יוני. חודש עד תוספת-היוקר עליית תהיה לא •
בחודש נוספות נקודות 3ב־ לעלות ועתיד ינואר, בחודש נקודות בח- עלה מדד

 ממשלתי מאמץ ייעשה ועגבניות, ביצים על הפיקוח מביטול כתוצאה פברואר
נקודות, 12ל־ מעל לעלות למנוע-בעדו■ כדי כסהאינד זיוף את להגביר מיוחד

 יוסיף כוח־חקניח ההסכם. תקופת נמר לפני התוספת לעלית גורם שהיה •דבר
האחרונה. השנה בחצי הגדולה הירידה אחרי ההתיקרות, נוכח לרדת,

הגדולים הפיטורים אחרי צינורות-הפלדה, כענף יחולו פיטורים •
דווז *פסקת הסיבה: יובל־גד. במפעל ^ן ע צו דומים, פיטורים .ונפט מים בקוי בי

 וד במפעלי צפדים התחרות, והגדלת הממשלתיים, ההיטלים מהעלאת כתוצאה
' ! צבעים. ■*>

כמטפע*זר. להכנסות פרמיה תקבל העברית הספנות •
 לאל-על אותת שישווה פיצוי היהסתדרותית־סוכנךתית צי״ם תקבל זו בצורה

1הממשלה. על־ידי ישר מכוסים שלה גו׳עונות־חענק אשר הממשלתית,
10649 הזח זזעולס


