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 בשפר המועסקים מיספר והולך גובר
 היה שאמור המישמר־האזרחי, בשורות

וולונטארי. גוף להיות
 במיליציה במשכורת עתה מועסקים רבים אזרחים
 מקור־הכנסה בכך רואים כשהם והולכת, המתנפחת

 יינתנו הנראה ככל הרגילה. עבודתם מילבד נוסף,
 ש־ כך מהמישמר־האזרחי, שכר למקבלים הקלות־מס

משתלם. לעסק תהיה בשורותיו התעסוקה־בשכר

טו מועצת-העיר מחברי אחדים אולם
ראוות היתה העצומה ההוצאה בי ענים,

הסב מאלמוני ודורשים ולא-במקומה, נית
בך. על רים

ר עי ל־ ה מנ
לחי

 את לקבל עומד אלמוגי, יוסף חיפה, ראש־עיריית
רופא. משה הוותיק, העיר, מזכיר התפטרות

המועמד: עיר.״ ״מנהל יתמנה כמקומו
 כמיש־ אלמוגי של עוזרו שהיה מי פז, אלי

 בארצות־הברית עתה והנמצא רד־העבודה,
הסוכנות.- בשליח

ד 15 ר א לי ל״י! מי
ההסתד למזב״ל שהוגש סנסציוני דו״ח

 בקרב ומבוכה זעזוע עורר משל, ירוחם רות,
 ביצד יודעת שאינה ההסתדרות, צמרת

ממנו. הנובעות למשמעויות להתייחס
על המשתרע ומקיף, מדוקדק מחקר הוא הדו״ח

בישראל. המיסים בהעלמות והעוסק עמודים, כמאה פני
 נתונים על המסתמך המחקר, מסקנת

 היא מס-ההבנסה, שילטונות של חשאיים
 מגיע בישראל מם־ההכנסה• העלמות שהיקף

 מיליארד 20 במקום ובי ל״י, מיליארד 15ל-
 לגבות מס־ההבנסה שילטונות שיבלו ל״י,

 5 רק למעשה גבו הם ,73/74 המס בשנת
והזכו הפטורים ההקלות, בשל ל״י מיליארד

 לשיבבות בעיקר שהוענקו המיוחדות יות
בישראל. והאמירות העשירות

ביוזמתו נאדל, ברוך העיתונאי בידי בוצע המחקר
שיטת נגד חריף כתב־אישום מהווה והוא הפרטית,

 העתקי מישרד־האוצר. ונגד בארץ הנהוגה המיסוי
 של המרכזת הוועדה חבר בהט, לשמואל נמסרו הדו״ח

 של ועדת־הכספים חבר אמוראי, לעדי ההסתדרות,
 לווע־ וכן ועדת־הכלכלה, חבר חריש, ולמיכה הכנסת

יהושע עומד שבראשה ההסתדרות, של דת־המיסוי
וושצ׳ינה.

 ב■ ההסתדרות כלכלני שערבו בדיקות
ני שלמרות למסקנה הביאו הדו״ח מימצאי

והמס מהעובדות ניכר חלק — החריף סוחו
ומבוסס. נכון שבו קנות

 מהעובדה נובעת במחקר לנהוג כיצד המבוכה
 את שיסעיר חומר־נפץ בבחינת להיות עלול שפירסומו

 וההפלייה, הרשלנות העיוות, הוכחת על־ידי המדינה
המיסוי. שיטת כה עד מבוססת היתה שעליהם

ר פי  *מתן ס

דחוייל מסעות■!
מסעו בתוכנית לקצץ עומד ספיר פינחס

הקרו בחודשים ולשהות העולם סביב תיו
לאר בדי בארץ, ממושכות תקופות-זמן בים

 תדמיתו, לשיפור נרחב תעמולתי מסע גן
ופר הכלכלית מהמפולת בתוצאה שנפגעה

השחיתות. שיות
 אמ- עם ועקבי רצוף מגע הקרוב בזמן יקיים ספיר

לעיתונות בשפע ראיונות יעניק צעי־התיקשורת,

ה מ כ שראל* סו בי
 כפני עמידים צינורות לאספקת הסכם

 שדות■ עבור גבוהות, טמפרטורות הפרשי
 על-ידי מכבר לא סוכם עיראק, של הנפט

כ העיסקה את וביצעו שנפגשו מתווכים
ישראל.

 אוסטרי מיפעל המייצג ישראלי, סוכן באמצעות
 זה מסוג צינורות המייצר בעולם הבודדים מן שהוא

 יספק שלפיה עיסקה זרים, מתווכים על-ידי סוכמה,
צי של קילומטרים מאות לעיראק האוסטרי המיפעל

אלה. נורות

ה נ מו י • י ק ס מ
ל בדל■■ ״ ה א / ל

ת מ  למנוי* ד<צעה ומתגבשת הו
 צה׳׳ל לגבי־ שימלא ״ל, לצה כללי ;|מעקמ

ה דומה |:תפקיד  מבקר״המריגת של מ
האזרחי. ־:.במנגנון

 המפקח.יהיה אם ברור לא עדיין
 במישרד-הבימהון או במטמ׳ל, משולב •

#שר-ה בשעתו: שהציע ?(כפי  הון5
פ ה פינ  עצמאי כגדן? שיפעל או לבוך> |
 כשעמך' שהציע; (כפי הכנסת: ';:::.מטעם

י•!?!:•? אבניי). אירי
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 לתמוך נאלץ גורן שלמה הראשי הרב
 כהן, שאר־ישוב הרב גיסו, של במועמדותו

חיפה. של הראשי כרב

ר טוניק ח ב ב ״  שו

אבנ ה שי ב ש לי ה
 הקרובות בבחירות העיקרי המועמד

 הוא פברואר, בחודש עורכי־הדין, בלישבת
 הנוכחי הנשיא טוניק, יצחק עורך־הדין שוב

 אריה הוא העיקרי הנגדי המועמד שלה.
פינצ׳וק.

 שנעשות בהכנות הוזכר טוניק יצחק של שמו
 בליש- השולט הימני, הגוש על־ידי הקלעים מאחורי

 בטוניק, שוב יתמוך צעירים עורכי־דין של פלג כה.
 התקנון, יתוקן נוספת לתקופה בחירתו שאחרי בתנאי

ה כממלא־מקום יכהן גולדנברג אמנון ועורך־הדין
וימ זמן־מה אחרי יתפטר שטוניק הנחה מתוך נשיא׳

גולדנברג. לידי הנשיאות את סור

לן ם גו ״ ט א רי ס ה ל
ה ק י ר פ א ־ ס ו ר ד ב

הס את לבטל איים גולן מנחם והבמאי המפיק
 ולהעתיק בישראל, המתוכנן הבינלאומי סיכמו רטת
ני הקלות המעניקה לדרום־אפריקה, הצילומים את

 יתמלאו לא אם זאת, זרים. סרטים למפיקי כרות
והתעשייה. המיסחר ממישרד שתבע מהתביעות כמה

מההק במה ובי השפיע, האיום בי נראה
 בשבוע שבן לו, ניתנו אבן גולן שתבע לות

 את מתכנן והוא מכוונתו גולן בו חזר שעבר
הקרוב. ינואר לחודש פירטו צילומי תחילת

ל סו הביון □ובני חי
 יצחק בהפקת החיסול, :בישראל שיצולם סרט עוד

 האמפריס, פאטה ברקי מאולפני דיאמנט ויוסף שני
בהש מהוליווד, וורנר האחים חברת עם בשותפות

האי (הג׳וב ג׳ון של ובבימויו קווין אנתוני תתפות
 מרצה קימברג, ג׳ון יעבד הסרט את קולינם. טלקי)

תל־אביב. באוניברסיטת לקולנוע
והרו האמריקאים בין הסכם :הנושא

 כשירות־הביון סוכנים 35 חיסול על סים
הדיטאנט. במיסגרת צד, כל של

 עשרות עורך גם הוא מעמדו, את לתקן וינסה ולרדיו,
 עמדות־ את לשקם כדי למיפלגה, חבריו עם פגישות

שם. שלו הכוח
 ספיר בין הקרע אוחה טרם בינתיים

 כהתייצ■ רבינוביץ/ יהושע שר־האוצר לבין
 משה בנק-ישראל, נגיד לצד זה של בותו
בגידה. ספיר רואה זנכר,

ה □ מ בי ש ם חו לי ״ ח
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מאוניבר פסיכולוגים קבוצת סיימה אלה בימים
 שרוחשים ההערכה מידת על סקר ירושלים סיטת
מפקדיהם. כלפי צה״ל חיילי

מפק אמינות בי קובעות הסקר תוצאות
קיי שהיתה לזו דומה מג״דים, דרג עד דים,
 מפקדים יום־הביפורים. מילחמת לפני מת

בשמותי דיים מוכרים אינם יותר גבוהים
הגי עד פעולותיהם, וברצף בכינוייהם הם,
הנוכחי. לתפקידם עם

בכי מפקדים ירבו הקרובים בחודשים כי הוחלט
 עם חופשיות שיחות ולקיים ביחידות לסייר רים

 תצטייר הבכירים המפקדים שדמות כדי החיילים,
ברורה. יותר בצורה החיילים אצל

 אחרי שבועות, כשלושה לפני נפלה זו החלטה
 של אחותה רעייתו, על־ידי לקיר נלחץ גורן שהרב

 לרב תמיכתו את גורן הרב הבטיח כן לפני כהן. הרב
 שחתם בחיפה, הרבני בית־דין אב רוזנטל, יעקב

 לפי הממזרים״ ״זוג את שטיהר מיסמך על בשעתו
 הרב של למחנה עבר רוזנטל הרב גורן. של בקשתו
 גיסו בחירת את זו, בדרך למנוע, כדי יוסף, עובדיה

בחיפה. הראשי כרב גורן של

ה ריי ערו ה ש ש ד ח
ר עי תב הח יי פ י
 חיפה, בראש־עיריית הקשורה חדשה, שערורייה

ב הוא המדובר הקרובים. בימים להתפוצץ עומדת
נעש אשר לירות, מיליון מרבע למעלה של הוצאה

שי לצורכי אלמוגי של הישירה הוראתו על־פי תה
חיפה. עיריית מועצת אולם פוץ

 כאשר אלמוגי שעשה הראשונים הצעדים אחד
ה אולם את לשפץ היה עיר כראש לתפקידו נכנס

ב והשילוט התאורה הריהוט, את להחליף מועצה,
 אלמוגי אמר השיפוצים תום עם ביותר. יקר ריהוט

 מאולם יותר יפה העירייה של אולם־המועצה כי
הכנסת. מליאת

ר סו ח ק מ ש בנ
 לאקדחים והולך הגואה הביקוש

מיישו במיוחד אזרחים, מצד אישיים
לחי גרם הפיתוח, ועיירות הספר בי

 סו■ במחסני שהצטבר המלאי בל סול
 המונים בעוד האזרחיים. חרי־הנשק

 לנשק בתי־המיסחר פתחי על צובאים
 מובטחת אקדחים, לרכוש ומבקשים
 ארבעה■ בעוד רק אלה של אספקתם

חודשים. חמישה
 פי לאחרונה עלו האקדחים מחירי
 בשוק התייקרותם בגלל הן ארבעה,
 בעירך והן הפיחות בגלל הן העולמי,

 על הממשלה שהטילה נוסף מם בות
 כ־ בשעתו שעלו אקדחים רכישתם.

ואה ״י, ל 1200 עתה עולים ״י, ל 300
 וופזץ,״ אנד ״סמית מסוג משובח דה

״י. ל 1700 כיום עולה למשל,


