
■ף וגזל; ת
מס יוטל לא
הושיא משכורת על

אפ המדינה, נשיא שד הצהרתו למרות
 הנשיא שממשכורת רצונו טל קציר, ריים

 שד ועדת־הבספים תחליט מם־הכנסה, ינוכה
הנשיא. של הצעתו נגד הכנסת
 מחוק שינוי לאשר הצריכה ועדת־הכספים, בחוגי

 המדינה נשיא של שרצונו הדיעה הובעה זה, בענייו
 ״אם ממש. בו ואין יחסי־ציבור, לצרכי בעיקר בא

נצ הנשיא, משכורת על מם־הכנסה להטיל נחליט
 אמר המס,״ משיעור כפול בשיעור להעלותה טרך
נו יד שאותה מצב יווצר ״ואז הוועדה, מחברי אחד
השני.״ לכיס ומכניסה אחד מכים טלת

־ אגרנט דו׳׳ח
בנובמבר

 יפורסם ועדת־אגרנט של הסופי הדו״ח
נוכמכר. כחודש

 שלה, כתב־ד,מינוי את למצות שלא החליטה הוועדה
 שלב־ גמר עד המילחמה מהלך את לחקור עליה שהטיל

 בילבד אחד ביום והתרכזה באוקטובר), 15( הבלימה
 הת־ נכשלה זה ביום באוקטובר). 8( מימי־הקרבות

בה׳) אברהם האלוף של קפת־הנגד  וזהו אח, (.
א שבו היחידי היום גם  מעורב דייו משה היה ל

באירועים.
 יום־המחרת את כלל הוועדה חקרה לא זאת לעומת

 אריק של התקפת־הנגד נכשלה שבו באוקטובר), 9(
 (״גורודיש״) שמואל האלוף הטיח ושלגביו שרון,

אריק. בפני האשמות גונן
 הוועדה מימצאי את יאשר הסופי הדו׳׳ח

 שלה, הראשון כדו׳׳ח־הכיניים כלולים שהיו
 המגמה בגלל סוער, ציבורי ויכוח שעוררו

 אחריות, מכל דאז המדיני הדרג את לטהר
בכירים. קצינים במה על ולהטילה
 הסופי הדו״ח שבעיקבות מאוד יתכן
מחודש. מישפטי מאבק יתלקח

אלופי על ספרי□
הכיפורים יום

מוק שיהיו ספרים, כמה יופיעו כקרוב
יום־הביסורים. מילחמת לאלופי דשים

 חזית מאורעות על ספר לסיים עומד אחד עיתונאי
גונן. שמואל האלוף יעמוד שבמרכזו הדרום,
 ואורי בן־פורת שייקה — אחרים עיתונאים שגי

 לאריק מוקדש שיהיה ספר לסיים עומדים — דן
טענותיו. את וישקף שרון,

 האלופים יכתבו מאוחר יותר כשלב רק
בה. חלקם ועל המילחמה, על ספרים עצמם

ההיאח!ויות צה״ל:
- בגולן

ביטחונית מעמסה
 נדהמו הכנסת של ועדת־הבספים חברי

 ההי• כי הצפון, פיקוד מטה מנציג לשמוע
מע מהוות ברמת־הגולן החדשות אחזויות

לביטחון. תורמות ואינן צה״ל, על קשה מסה

 ונפגשו ברמת־הגולן, סיירו ועדת־הכספים חברי
 את שאלו כאשר אל־רום. בהיאחזות הצבא נציג עם

 לשמוע הופתעו לביטחון, ההיאחזויות לתרומת הנציג
שד,הי כיוון פועלה, שהנושא הוא שמח עד־כמה מפיו

 כך על קבל הוא טירדה. רק לצבא גורמות אחזויות
 בעוד מנוצל, שאינו כוח־אדם, עודף יש שבהיאחזויות
 גם להקציב צריך צד,״ל של המוגבל שמכוח־האדם

ד,היאחזויות. של פעולה לכל

ליאור ישראל
לקח לומד
 מתן בדבר ),1928( וזזה העולס גילויי בעיקבות
 לפני זרים, לגורמים הממשלה על־ידי זיכיונות־נפט

 הממשלה שינתה — לחיפושים הכסף את גייסו שאלה
מדיניותה• את

לי ישראל הנפט, חיפושי על הממונה
החד החיפושים קבוצת לגבי כי מסר אור,
 פדרמן יקותיאל איל-המלונות שמארגן שה,
 כל הממשלה תחתום לא פרידמן, מוטי עם

מראש. בולו הבס,? שיגוייס לפני הסבם
 ואז ההסכמים, ייחתמו ליאור, אמר לאחר־מכן, רק

 הבטיח גם ליאור והזיכיוגות. הרשיונות יוקצו גם
יפורסמו. פדרמן־פרידמן, עם ההסכמים פרטי כל כי

רוצה גח׳יל
המערך אח לצרף

בתייא לקואליציה
 המערך לצירוף בגישושים פנתה גח״ל

כתל־אביב. לקואליציה
 ללא- למצב נקלעה שגח״ל לאחר באה הפנייה

 סיעת שבת. בלילות הסרטים הצגת בגלל כמעט, מוצא
 המפד״ל בעוד ההקרנות, המשך את תובעת ל״ע

 לא ההקרנות אם הקואליציה, מן לפרוש מאיימת
 תלוייה גח״ל תישאר המפד״ל, יפרוש אם תיפסקנה.

למ כדי בילבד. ליפקין, חיים ע״מ, נציג של בקולו
להנ המערך צירוף על בגישושים הוחל זאת, נוע

העיר. הלת

מופע■ ״ערפו לא
ב אמנות אבי חל־ ב

גלוייד, במילחמה לפתוח עומדים הארץ אמרגני
 בדרישה להט, שלמד, תל־אביב, עיריית ראש נגד

 הנערכים המופעים על המוטל ההיטל את להוריד
 אמנות מופעי על 3570 של היטל לטענתם, בתל־אביב.

 הורם האחרונות, המיסים העלאות בעיקבות ובידור,
הגדולה. בעיר מופעים לערוך האפשרות את

כ להסתפק מתכוונים אינם האמרגנים
 תל־ של השיפוט כתחום אי־הצגה של צעד

 חריף ציבורי כמאבק לפתוח אלא אביב,
אישית. העיר וראש העירייה בנגד

א הגיליון ב ל ה ש

ה1ה העולס
החגים. למרות הרגיל, י במועדו יופיע

 ברחבי למכירה מצוי יהיה הגיליון
 תל־ וכרחובות כבוקר, ד׳ כיום הארץ
 ג׳ כיום חג*הםובזת, במוצאי אביב

כערב.
 שלאחר־מכן, הגיליון לגבי הדין הוא
 שימחת־תורה, חג כמוצאי שיופיע

 למכירה מצוי ויהיה כערב, ג׳ כיום
כבוקר. ד׳ כיום הארץ ברחבי

*

בתי־המלון
נגד

שבירת השו?״ .
אר בדרגת בתל-אכיב, מלון כתי מיספר

 להתארגן עומדים כוכבים, וחמישה בעה
לדברי השוכר גיץ׳״, ״גראנד מלון כנגד

 וגוזל מחירים, הורדת על-ידי השוק את הם
מהמלונות בודדים ותיירים קבוצות בכך

 במלונות־חפאר אותותיו נתן ד,תיירות בענף השפל
 שמלונות בעת אולם כוכבים, ארבעה בני ובמלונות

 פנוי חדר להשיג אין אורח, כל על נלחמים אלה
ביץ׳. בגראנד

 לתבוע החליטו בתל־אביב אחרים בתי־מלון בעלי
 וממש־ בתי־המלון בעלי מהתאחדות אמצעים נקיטת

רד־התיירות.

 החליט סטיב* יוסף
הארץ את לעווב

 ״נתיכי־נפט״, של המכונאי סטיכי, יוסף
 גניבות גילה בי השנה, יולי כחודש שטען

הארץ. את לעזוב עומד כסיני, יקר ציוד של
 עצומות שכמויות במישטרה, בעדותו טען, סטיבי

בגרו נימכרו מסיני, נעלמו ■וחוטי־נחושת ציוד של
הח שהמישטרד, אחרי הרחוק. למיזרח והובאו טאות
 הוכחות מצאה שלא בטענה התיק, את לסגור ליטה

 לצרפת. חזרה לנסיעה מתכונן סטיבי החל לטענותיו,
 דמי- למימון רכושו, מכירת על הודיע כבר הוא

הנסיעה.

ל?  מעוו״ן קו
במוזיאון בשביתה

 המנהלים ומועצת ישראל מוזיאון הנהלת
 אין ולכן במגירתו, מעוניינים המוזיאון של
 העובדים ועד לדרישת להיכנע עומדים הם

הכס מצבו ביגלל עובדים 20 פיטורי לבטל
, הרעוע. פי
 קולק, טדי המוזיאון, של המנהלים מועצת יו״ר .

 ,30ל־ המפוטרים מיספר את להגדיל להציע עומד אף
 רוצה ההנהלה במוזיאון. כללית לשביתה להביא כדי

והאו החינוך־והתרבות במישרדי להתעוררות להביא
במו הכספית תמיכתם את יגדילו שאלה כדי צר,

זו. מגמה תשרת תפרוץ, אם כללית, שביתה זיאון.

 - גבעולי חאייד
,ודבריי להנהלת

רא קצין־חינוך גיכעולי, שאול תת־אלוף
 מצה״ל, פרישתו עם להתמנות, עומד שי,

 יומודההס־ של האדמיניסטרטיבי כמנהל
״דבר״. תדרות,


