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!נר7 ניצב
? א ת״ עירית לראשות

פש העבודה במפלגת יודעי־דכר בחוגים
עומ לפיה עקשנית שמועה לאחרונה טה
ה קנר, יעקב ניצב של בהצבתו לדון דים

 תל-אכיב, מחוז משטרת של הפורש מפקד
לראשות-העיריה. המעיד כמועמד

 במשט״ מתפקידו לגימלאות השבוע פורש קנר ניצב
טוע המערך לרשימת במועמדותו התומכים אלה טרה.

 חזק אדם העיריה בראש להציב השעה הגיעה כי נים
 בעניניה סדר להכניס כדי חזקה מדיניות לנהל שיוכל

תל־אביב. עירית של הכושלים

 כו, — ?!ובה
!לא — מפ״ם
רשי בראש להופיע עשוי ריפתין ״קובה"

הבאות. בבחירות עצמאית מה
ה של הקולות מן חלק לקלוט היא חסידיו תקוות

 לכוח או למק״י לעבור אחרת שיכלו ממפ״ם, מאוכזבים
החדש.

 מפורשת אהדה תהיה הרשימה מצע של אבן־הפינה
 רק״ח שרק דיעה במרחב, שלה ולקו לברית־המועצות

כיום. בה דוגלת

 פינסקור חגי
1 ישראל״ ״?וול מנהל

 המנהל־הכללי לתפקיד אלמוג שמואל של התמנותו עם
קול־ישראל. מנהל מישרת מתפנה השידור, רשות של

 לתפקיד ביותר הבטוחים המועמדים אחד
 מחלקת מנהל ביום פינסקר, חגי הוא זה

ה מצוייה אחריותה שבתחום היום, ענייני
הזה״. ״היום המצויינת תוכנית

 ב־ ,המתאים לאיש מצפה הטלביזיה מנהל תפקיד גם
 אלי־ הפרופסור הקודם, המנהל של התפטרותו עיקבות

 גת־ סטן הזר המומחה שיתמנה ייתכן כאן כ״ץ. הוא
 לנושאי כ״ץ פרופסור של כסגנו בעבר ששימש דייזי,

 כממלא־ גרנדייזי כבר משמש כיום וההפקה. הביצוע
הטלביזיה. למנהל זמני מקום

!זהירות
מזוייפים כרטיסי־טיסה

 כר־ לרכישת הצעות לאחרונה קיבלו רבים ישראלים
הרש ממחיריהם בהרבה הנמוכים במחירים טיסי־טיסה

 דו• 250 של בסכום לרכוש כיום ניתן מיים•
 לארצות־הברית מישראל טיפה כרטיס לאד

 של שוויו מחצי פחות שהוא סכום וחזרה,
הכרטיס.

 מזוייפים, כמובן הם אלה כרטיםי-טיםה
 הזייפנים בארצות־הברית. אותם ומייצרים

 מזה טיסה כרטיסי שזייפו האמריקאים,
 כי למסקנה לאחרונה הגיעו רכות, שנים

 ״אל־על״, של פרטיסי־טיסה לזייף משתלם
 והן לישראל לטיסות הרב הביקוש בשל
לישראל. מארה״ב יחסית הארוך הקו כגלל

 לכרטיסים לחלוטין דומים המזוייפים כרטיסי־הטיסה
כע רק הזיופים את מגלות התעופה וחברות האמיתיים

 ואז במאזנים, טעויות כשמתגלות חודשים, מספר ביר
הכרטיסים. על ביקורת נערכת

 סילונים הכנסת שוקולים
פנים־ארצית בתעופה

 חברת של הפיתוח תוכניות במיסג־ת
 להפעיל ההצעה עתה נידונה ״ארקיע׳׳,

 מקומות, 100 כעלי קטנים, כילון מטוסי
 ״ארקיע״ מנהלי הפנים־ארציים. בקווים
 שני מרכישת מנוס יהיה לא כי קובעים
 ה״בואינג״ של הופעתו עם כאלה, מטוסים

לוד. כנמל-התעופה הראשון, 747
 כאלה ם מטוס שני רכישת לשם שתידרש ההשקעה

 זול במחיר לרכשם ניתן אך ל״י, מיליון 35כ־ היא
משומשים. — יותר
 שני הכנסת עם שתתעוררנה הטכניות הבע־ית גם

 מאמינים בקלות, תיפתרנה הפנימיים לקודים סילו־ מטוסי
גדו לא בהשקער להכשיר, ניתן לדבריהם ארטיע. מנהלי

ב לשימוש ובאילת בירושלים שדות־התעופה את לה,
• .747 ובואינג ,9די.סי. קאראוול, מטוסי
 מיועד שהיה ציוד היום כבר מצוי ארקיע חברת בידי
 בכוונת היתר בין .1972 בשנת רק בארץ להיות

ה לפיתוח מסוקים שירות להקים החברה
הבר־ טבריד, נצרת, ירושלים, בין תיירות

עבו מקומות בכמה המועסקים זמניים עובדים לגבי
 הזכויות יצורפו שבאמצעותו מרכזי הסדר ייעשה דה,

 גם תתבע הוועדה השונים. העבודה ממקומות ויצטברו
 למנוע כדי צימצומים, בגלל לפיטורים אפשרות לכלול
 אלה כי בתרוץ מחזוריים לפיטורים האפשרות את להבא

צימצומים. בגלל פיטורים
 הפיט-רים כי גילו ועדת־חקלאי מימצאי

ה - חודשים לשישה אחת - המחזוריים
קבי מעמד קבלת מעובד למנוע בדי באים
ה המדינה, בשירות כמיוחד נפוצים עות,

כ הכללית, ההסתדרות ובמיפעלי מוסדות
החשמל. וכהברת ישראל רכבת

 אירופיות איגרות־חוב
התל-אביבית בבורסה

 את למכור עומדת ארצות־הכרית ממשלת
אירו ממשלות של איגרות-החוב מרבית
 ויוון איטליה גרמניה, של וכעיקר פאיות,

 תחילה אותן תציע היא בידיה. המצויות
 איגרות-חוב מחזיקה היא אשר למדינות

שלהן. ______________
שאיג־ המדינות אחת

ה ד ל ו י ג נ י ע ם ב י ר צ מ ה

̂ץ ^ ו . *ן1< ̂ *. זי- ;1* ^ ז׳̂- 1 ;*1£ *ן3י—י .

אר בידי נמצאות רותיה
 לכן ישראל. היא ד,״ב,

 פנייה בקרוב צפוייה
לפי הוזעדה אל רישמית

 בניירות־ הסחר על קוח
 האוצר, שבמשרד ערך,

מהאיגרות. חלק לרכוש
כ מקור לדברי

שה הרי אוצר
 שלא היא נטייה

 ב״ סחר להרשות
 באלה איגרות־חוב

 אך הישראלי, בשוק
 כ*רםה חוגי לדעת
לב ישראל תענה
 מים- ותרשה קשה,

 מן קטן בחלק הר
האיגרות.

 ישדר מה
צה״ל״ ,,גלי

 כי הנימנע, מן לא
לחפ־ האפשרות תישקל

 ב־ הופיעה כראש״הממשלה, מימייה אחרי מאיר, גולדה של ראשונה קריקטורה
ה מתל־אביב", כ״קליאופטרה בה מצויירת היא ״אל״מוצאוור". המצרי שבועון
״אנטוניו ״חביבי לו וקוראת בישראל, שביקר האמריקאי המפקד את מקבלת . . .

ה שבע תיד נוספים, ומקומות נתניה, מל,
הקרובות. שנים

הצבא של האוכל

 צה״ל גלי בין מחדש ריד
לבסחנת.

 של מינויו עם
השי רשות מנהל
ל זה ישאף דור,

 מרותו את הטיל
 שזו כדי הצבאית, תחנת־השידור על גם

מוב צבאיים לשידורים עצמה את תגביל
 כין כשידוריב כפילויות תיצור ולא הקים
ישראל״. ו״קול צה״ל" ״גלי

החזירים וגידיל
 ״העולם מגילויי שנדהמו דתיים, חוגיב

 ממחנות שיירי־המזון מכירת על הזה"
 שני על-די דווקא בגליל, דחזיריות צה״ל

ה למיטרד להציע עומדים דתיים, קבלנים
 דקבלניס, עם בחוזה סעיף להכניס ביטחון
 לגידול כאלה שיירים למכור שאסור הקובע

חזירים.

 קוביעות תנאי
זמניים לעובדים

הפי עניין את שבדקה ועדה של מסקנותיה בעיקבות
ה המנהל סגן עמד בראשה במשק, המחזוריים טורים
ל ה-חלט חקלאי, ברוך משרד־החקלאות, של כללי

ש הזכויות כל את זמניים לעובדים העניק
 מדו• בהן הזכויות קבועים. עובדים מקבלים

 תגמולים, קופות היתר, כין כתלות, בר
-חופשות. פנסיה

זה ,בגליו!
בכגסת הצעקות #

ה שר הפגינו, המיזרחית ירושלים תושבי
הת ובכנטת ובטלביזיה, ברדיו דיבר משטרה
 קאסם בגלל הגל בלתי״רגילה. סערה חוללה

התמו במשטרה. מעצרו בעת שמת אל־עקר,
 ד־ ,16 בעמוד מתפרסמת שלו היחידה נה

 בכנסת, הצעקות על המרגש הדו״ח איתה
אבנרי. אורי של לבוחר״ ב״דו׳׳ח

הספטרים כספי שוד +
 של להיסטוריה שייכת כבר ״השומר״ אגודת

 השייכים מעשים גם היו אבל ארץ־ישראל.
 כספם שוד — מהם אחד על לספרי־בלשים.

ב לקרוא תוכל — יהודיים ספסרים של
.29—30 עמודים

7לבגך כואב מה #
ב נתקף חוא ז לבית״חספר ללכת מסרב בנך

 ן ללימודים ללכת חייב כשהוא מיחושים
.18 בעמוד ״רפואה״, בקטע מדוע, קרא


