
 התקנות לפי מילואים. אנשי ניצול לגבי חדשות תקנות
 רק המילואים איש את לנצל יהיה אפשר החדשות,
זומן. הוא שלשמן למטרות

 לאחר התקנות את להכין הורה שפיר
 ששימש רב־סרן, בדרגת קצין של מישפטו

 וחוייב יחידת־מילואים, של בקצין־קישור
 אנשי■ שזימן בך על כדרגה והורד בדין

 נגרות הסיידות, מיקצועות בעלי מילואים
 המישרדים מיבנה את לשפץ בדי ומסגרות,

 נחשבה ועבודתם יחידתו, השתמשה בהם
לימי-מילואים.

*1ת ך1! י  *דמוית תוצרתן
לצה״ל

ב עוד שאושרה מיסים בהעלאת מקורה וכי חדשה,
 החשבונות לתושבים שנשלחו אחרי שעברה, שנה

 הודעות קיבלו כי שכחו פשוט ,האזרחים המקוריים.
 דובר אמר שעברה,״ בשנה גם נוסף חיוב על נוספות

 העירייה, מיסי הוכפלו בהם למיקרים באשר העירייה.
טעות.״ כנראה ״זו כי הדובר, אמר

 ממת■!■□ כולם
הרופאים לשכר

 המשק בענפי שהושגו שכר הסכמי כמה
והצדדים מאחר חתימה, לכלל הגיעו לא

 לצה״ל לקנות שלא הכללי המטה של המגמה למרותהעבודה במפלגת
חו על לחתום חיל־האספקה עומד גרמנית, מתוצרת

מיפעל מתוצרת מכונות־כתיבה מאות לרכישת זה

גגיי יימטה ■והם
 בירורים כעיקכות בי הנמנע מן לא

 שר־הבי■ לבין ראש-הממשלה בין שייערכו
 מיפ■ של מטה־הבחירות הרבב ישונה טחון,
השמינית. לכנסת לבחירות העבודה לגת

 מיפי של המדיני המצע בעניין אומנם לוחץ דיין
 לו לוותר תסכים שגולדה נראה אבל העבודה, לגת
 שלטענת מטה־הבחירות, של האישי ההרכב בענייו רק

 מכך כתוצאה המובהקים. מאוייביו כולו הורכב דיין
 הטכני, מטה־הבחירות מעל גג״ ״מטה כנראה יוקם

עופר. אברהם יעמוד שבראשותו
 השרים זה כמטה יהיו הנראה בפי
אב ספיר. ופינחס אלון יגאל פרס, שימעון

הבחי מטה מנהל לדרגת יורד עופר רהם
 דבר הבחירות, מטה יו״ר כמקום רות,

 נפגע שבבר כעתיד, כמעמדו לפגוע העלול
 הקטלנית הציבורית הביקורת בגלל קשה

כאדר־עופר. מזימת על

 לויונול חדשות חקוות
מילואי□ אנשי

הגרמני. טריומף־אדלר
 מסוג מכונות-בתיבה צה״ל קנה בה עד

הישרא הסוכן הצעת עם אולם ״הרמס״,
יו זולות מכונות-בתיבה ״ל לצה למכור לי

הסבם. על איתו לחתום עומדים תר,

מסבים בן־אהרון
הבחירות לדחות

להסתדרות
 ללחצו נכנע בן־אהרון, יצחק ההסתדרות, מזכ״ל

הבחי לדחיית והסכים העבודה במיפלגת הגוש של
 דרך שתימצא בתנאי — ׳73 לדצמבר להסתדרות רות

 מיש■ יועצים הגוש גייס הדרך, למציאתלדחייתן. חוקית
 שתעמוד מישפטית נוסחה שיבינו פטיים,

סי בתל-אכיב. המחוזי כית-המישפט כפני
לפ עומדים כהסתדרות האופוזיציה עות
 צו שיוציא ולבקשו זה לכית-מישפט נות

יח לא הוועד-הפועל אם הבחירות, לביצוע
במועד. קיומן על הקרובה כישיבתו ליט

 להכניס היתד, המישפטיים היועצים אחד הצעתלהתקין הורה שפיר, הרצל אלוף אכ״א, ראש
ההסתדרות, בחוקת תיקון

הס דרושה זה לצורך אך
העצמאיים, הליברלים כמת

למע אין קולותיהם שבלי
ה מחברי שליש שני רך

 לשינויים הדרושים מועצה,
 אם רב ספק אך בחוקה.
ל יעמוד בחוקה התיקון

 בעניין ההסתדרות ראשי
הלי את יגייסו אפילו זה,

ד :העצמאים ברלים ביו
כבר, פסק המחוזי המישפט

 השופט שהוציא בפסק־דין
 תיקונים כי דבורין, חיים

 המאפשרים בחוקה, כאלה
— הבחירות במועד דחייה
נת אפילו חוקיים, אינם
 על-פי קולות ברוב קבלו

עצמה. החוקה

הדמוגרפית הבעיה

העלאת
מיסיס

עק־
בתייא*

 של הודעתך למרות
ס פנחס שר־האוצר

יו לא השנה כי פיר,
כ הארנונה מיפי עלו

 המקומיות, רשויות
 אלפי השבוע קיבלו

 בתל־אכיב תושבים
 מיפים של השכונות
כ הגבוהים עירוניים

 אותו מהמם הרבה
 שעברה. כשנה שילמו

 הגיע מסויימים במיקרים
 מ- ליותר ההעלאה שיעור

.1007.־
 תל-אביב עיריית דובר

אינה ההעלאה כי טען

שירי אלה
השנים 25

שנב השירים חמשת הם אלה
 שנערך דעת־הקהל כמישאל חרו

ה כחמשת רשות-השידור, על-ידי
 שנות 25ב־ כיותר הטובים שירים

 כביצוע וואד״ אל ״כאב :המדינה
 את ידע לא ״הוא ירקוני: יפה

 ״דבר :הנדל נחמה בביצוע שמה״
 :גיל גאולה בביצוע כפרחים״ אלי
 גאון יהורם בביצוע הכבוד״ ,,כל

לה כביצוע התחמושת״ ו״גבעת
המרכז. פיקוד קת

 כמיס■ יושמעו שנבחרו השירים
 ביום שייערך הזמר פסטיבל גרת

העצמאות.

ה תביעות עם יקרה מה לראות ממתינים
הרופאים. של שכר

הס על המהנדסים נציגי חתמו טרם למשל, כך,
 ,407כ־־ של שכר העלאת להם אושרה בו השכר כם

התוב הרופאים של השכר להסכם מחכים שהם משום
בכ־&׳ססל. המסתכמות העלאות עים

 מאשר יותר גבוהות תוספות הרופאים יקבלו אם
 שכר העלאת המהנדסים גם יתבעו המהנדסים, השיגו
לשכר צמוד ששכרם העיתונאים, גם יותר. גבוהה

 הסכמי את מכך ־כתוצאה סיכמו טרם המהנדסים,
שלהם. השכר

 לדחות היא האקדמאים כקרב הנטייה
 שקרוב כמה עד שלהם השכר מאבקי את

 מתוך הקרובות, הבחירות למועד יותר
ל להיענות הממשלה תיאלץ שאז הנחה

תביעות.

 פלסטיק תערוכת
בעולם ישראלית

 פלסטיק, המייצרות הישראליות ההכרות
 ניידת, בתערוכה מוצריהן את להציג עומדות

כעולם. שתסתובב
 לקראת התעשיינים, התאחדות מכינה התערוכה את

 ביריד מאי בחודש שתיערך המרכזית התערוכה
 אחרי ומייד נייד, כמיבנה מורכב הביתן אולם הנזיזחז,

 משנה למעלה של לסיבוב ייצא הוא בארץ התערוכה
העולם. ברחבי

 הפלסטיק מיפעלי 23 ישתתפו בביתן
בארץ. הגדולים

קסדות־מגן
חדש טסוג

יש פאטנט לפי חדש, מסוג קסדות־מגן
החד הקסדות ייצור. בשלב עומדות ראלי,
 את ייצרו שממנו ״לקסן״, מחומר יהיו שות

וחלו האמריקאיים האסטרונאוטיים קסדות
שלהם. החלליות נות

 הרגילה, מהקסדה קלה יותר תהיה החדשה הקסדה
 על־ידי לארץ מייובא החומר שמונה. פי ממנה וחזקה
 חברת של הבילעדית הסוכנת שהיא סוכית, חברת
החומר. את המייצרת אלקטריק, ג׳נרל

 ויש ביטחון, לגורמי כעיקר יהיה הייצור
לאירופה. ייצוא הזמנות גם


