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ר בדו״ח ק ב ה פ מדינ ה
 ,1970/71 התקציב לשנת המדינה מבקר דו״ח

בי מימצאי גם בתוכו כולל השבוע, להתפרסם העומד
וצה״ל. הביטחון מערכת על חמורים קורת

 מערכת על הביקורת שבמרכז בעוד
 עבודות על מימצאים יתפרסמו הביטחון

סכו לקבלנים שולמו שם כסיני, הביצורים
 להם, שהגיע למה ומעבר מעל עצומים, מים
 החמורה הביקורת נוגעת צה״ל לגבי הרי

 ולמיס־ חיילים של המעצר לסדרי כיותר
מילואים. חיילי לגיוס כקשר צאים

ת !!ציד פו ש כ  ,,מ
נפט״ ב״נתיב■

הטי החל ויתקון ועדת דו״ח פירסום אחרי מייד
 כבר החברה עובדי נפט. נתיבי בחברת הגדול הור

 בהם אלה, כלפי מכשפות צייד של באווירה חשים
החברה. הנהלת נגד חומר למסור העזו כי חושדים

 כעל זר, מומחה הוא הנפגעים ראשון
פיטו הודעת קיבל שככר בינלאומי, שם
 להנהלת שנועד מומחה, אותו של דו״ח רין.

וע לדיוני מיסתורית כדרך הגיע החברה,
ויתקון. דת

 של הדו״ח סביב הרוחות סערת ננ/שכת בינתיים
 בית- בעמק חיים מעוז קיבוץ מוותיקי 70כ־ הוועדה.

אי מהם רבים המכירה לגולדה, עצומה כתבו שאן,
 על וקובלים הדו״ח ממסקנות מסתייגים הם בה שית,

הפשרנית. תגובתה

ל מועמד היהיה ״ ח  לג
? ליו״ר ת ס כנ ה

המת כמאבק המרכזיות השאלות אחת
 לכנסת חדש יויטב־ראש בחירת סביב נהל
 משלה מועמד להציג גח״ל תעז אם היא

 כהצעה גח״ל אל פנו צדדים מכמה לתפקיד.
 צעד לפחות תהיה המועמד שהצגת כדי כזו,

 מועמד יציג זה אם המערך, נגד הפגנתי
הכנסת. חברי רוב דעת על מקובל שאינו

כל אם רציניות, תוצאות לשאת יכולה כזו הפגנה

 ואם אחד מועמד סביב יתרכזו הכנסת סיעות שאר
 כמחאה מההצבעה יעדרו במערך לשעבר רפ״י אנשי

נבון. יצחק של מועמדותו אי־הצבת על
נוב כזה צעד לנקיטת כגח״ל ההיסוסים

לתפ 'סביר מועמד מהיעדר השאר, כין עים,
חו כגח׳׳ל המזרח. עדות כני מקרב קיד

 מועמד מול אשכנזי מועמד מהצגת ששים
 מכו• גדול שחלק מאחר המערך, של מזרחי

העדתיות. לבעיות רגישים גח״ל חדי
 פלגי שני בין פנימיים לבטים גם יש זאת מלבד

 מועמדותו את להציג רוצים חרות אנשי כאשר גח״ל,
מצי הליברלים ואילו לתפקיד הלוי בנימין ד״ר של
 שני- את או קלינגהופר הנס פרופסור את לתפקיד עים
אברמוב. זלמן אור

ה סיכוי ת1ג3ד
אי 1 מ ת ב פ ת שו מ

אחד כל כאשר הקודמות, השנים למסורת בניגוד

ר רי ? שג ה טרי ס או ב
 והתע-ן הכספים איל רוזנכאום, טיבור

 מי המפד״ל, מראשי הישראלי, שייה
 של ״1 מיספר כ״בנקאי בשעתו ושהוגדר

 ל- עתיד האמריקאי, הפשע סינדיקאט
באוסטריה. כשגריר }התמנות

 לי* של אלא ישראל, מדינת של לא
 לטיבור יש בה זו, אפריקאית מדינה וכריה.

 כבר רבים, ועסקים נרחבות השקעות ,רוזנבאום
 התרבות באירגון משלחתה כחבר אותו ■גינתה

 הוצע עתה בפאריס. אונסקו הבינלאומי *■החינוך
 המחזיק שווייצי אזרח שהוא רוזנבאום. ןטיבור

 ב־ ליבריה כשגריר לכהן ישראלי, בדרכון £ם
[אוסטריה.

 רכבת מניצולי הונגריה. יליד רחנבאום, |
 שבבעלותו קסטנר, ישראל הד״ר של למיוחסים

ק נ  עצמו! על לקבל אם החליט טרם בשווייץ. |
__ - • לב שהוצע הדיפלומטי התפקיד ת1

 נפרדת, במאי 1 הפגנת ערך בישראל השמאל מפלגי
 מלבד השמאל, ארגוני כל יתלכדו שהשנה סיכוי יש

 מעמד של הסולידריות ביום משותפת להפגנה רק״ח,
העובדים.

מפ בלתי מאישים דווקא יצאה זה בכיוון היוזמה
 אישים של ראשונה רשימה פורסמה וכבר לגתיים

שניה. רשימה תתפרסם השבוע כזו. להפגנה הקוראים
גור ישתתפו כה המשותפת, ההפגנה

 כולד מפ״ם, לצעירי ועד משי״ח שונים מים
 תנאי להטבת סיסמאות סביב תתלכד מק״י,

וסיפוח. להתנחלות והתנגדות העובדים

ם אין ס- בנ ת פ א
ל הועד ע פו ה

 כהסתדרות הקיים הנוהל נגד מערכה
 מוסדות את מכנסים אין לפיו העובדים,

 בתקנון, הקבועים כמועדים ההסתדרות
 כוח — הזה העולם סיעת על-ידי תאורגן

כהסתדרות. חדש
שישה כל להתכנס הצריכה הוועד־הפועל מליאת

שו הסיעה וחצי. חודשיים מזה התכנסה לא שבועות
 כינוסו את לכפות כדי לבית־המשפט פנייה קלת
הוועד־הפועל. של

המרכזת, בוועדה בהסתדרות הכל נחתך למעשה
 בעוד העצמאיים, והליברלים המערך רק מיוצגים בה

 יסודי מידע אפילו מוסרים אין האופוזיציה שלסיעות
 בבניין ההסתדרות. על־ידי המופץ מודפס חומר לא ואף

 חדרים אפילו האופוזיציה לסיעות אין הוועד־הפועל
הסדירה. פעולתן לשם

 0*3011 גילויים
ת ש ר פ ופט״ .,נתיבי ב

 לאור לצאת העומד ״השיטה״, בשם חדש ספר
לפר בקשר חדשים ומיסמכים גילויים יכיל בקרוב,

 מבטיחים כך — נפט נתיבי בחברת הקשורות שיות
 פורטוגלי מנחם הכלכליים הכתבים הספר, מחברי שני

 גם המסכם כסיפרם, כי טוענים השנייםשליו. ומשה
 ו״ורד״, ״אוטוקארס״ כמו כלכליות פרשיות

לפ לא כדי עוכב שפירסומם גילויים ישנם
ויתקון. ועדת בדיוני גוע

ר ס ם ח סי  חוקי פ
ת ר ״ ס ת ד חו טי ב ה

 הבסיס את להבטיח כדי דחופים מאמצים ייעשו
התח משרד של הבטיחות סיירת של לפעילותה החוקי
 לפקחי כי השבוע קבע תעבורה ששופט אשר בורה,
 לדין הזמנות למסור סמכות כל אין. הבטיחות סיירת
קנס. ברירת חלה עליהן תנועה דו״חות לבעלי

 עד שהורשעו אלה כל יכולים למעשה
 הזמנות סמך על לדין שהובאו אחרי כה

 כי ולטעון הרשעותיהם, על לערער כאלה,
חו כלתי היו לגביהם המיטפטיים ההליכים

קיים.

ח בעיירות תו פי  ה
ף ישחו ר חו ב
 בצמרת עתה הנדונות ההצעות אחת

 היא החברתי הפער לבעיות כקשר המערך
הקיי שחייה כריכות 20כ־ לכסות ההצעה

 פלסטיק בכיסויי הפיתוח כעיירות מות
 לחורף, חימום וסמיתקני גשם כפני עמיד

 יוכלו הפיתוח כעיירות הנוער שכני כדי
בחורף. גם לשחייה להתמסר

שהכ הטוען יפרח, יהונתן ח״כ הוא ההצעה יוזם
 אלף 100 מאשר יותר תעלה לא לכך בריכה כל שרת
 זו שהוצאה טוענים המערך של כספים אנשי ל״י.

מוצדקות. בלתי מותרות בבחינת תהיה

ך אחרי א ל מ  - ה
אר ם ש רי בו דגי ט ה
 ״המלאך״, של הקופתית ההצלחה אחרי

הקרו כשבועות לארץ להביא נסיונות יעשו
 של הפופולריים הגיבורים משאר כמה בים

 בידור במופעי ולשתפם סידרות-הטלוויזיה,
פומביים.


