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ך שינה מדוע לי ר א
ת דעתו?■ א
 שבשיחות ארליך, שמחד, ועדת־הכספים חבר
 דעה הביע הכנסת של ועדת־הכספים חברי עם פרטיות

 דעתו שינה מתפקידו, לפרוש ישראל בנק נגיד על ני
 ועדת דו״ח על בוועדה המכריע בדיון בפתאומיות

הצי המסע את להפסיק ארליך קרא בישיבה שמגר.
כהונתו. המשך בעד והצביע הנגיד, להדחת בורי

התע נשיא שינה ארליד שד דעתו את
 מרק הראשון, הבינלאומי והבנק שיינים

 חברי כקרב מסע־שיכנוע שערך מושכיץ,
ה הליברלית. המיפלנה מן ועדת-הבספים

 כמשק הפרטי הסקטור ראשי ושל שלו לחץ
יחז הליברלי שחבר-הווערה חזק, כה היה
 הוועדה, מן להיעדר העריך פלומין קאל
למצפונו. כניגוד להצביע ולא

 מן החורג אשראי ישראל מבנק קיבלו התעשיינים
 מבקר-ד,מדינה מצד קשה לביקורת שזכה המקובל,

שלו. האחרון בדין־וחשבון

ה מנע רבינוביץ ע בי ת
ד ג ר ו בי ש מ המרכז■ ה

 משילטונות מנעה שר-האוצר התערבות
המר ״המשכיר נגד תביעה להגיש המכס
בלתי-נכונה. מלאי הצהרת על כזי״
 במחסנים, הנמצא המלאי על ההצהרה קבלת עם

 נתגלה שעברה, השנה בסוף הפיחות, אחרי מייד
 יותר בסכומים דיווח מסרו המרכזי המשביר שמנהלי
 שווי המלאי. על מם פחות לאוצר לשלם כדי נמוכים,

ל״י. מיליון 10מ־ למעלה הגיע הסחורות
 יהודה שמנהלו המרכזי, המשביר את להציל כדי
 לחצים הופעלו העבודה, מיפלגת מנגנון פעיל כספי,

 נאלצו רבינוביץ של התערבותו עקב שר־האוצר. על
 אפשרות שניתנת בעיתונות לפרסם שילטונות־המכם

 להגיש שלהן, המלאי את נכונה הצהירו שלא לחברות
שני. דו״ח

 על הצפוי מהעונש ניצלו המרכזי המשביר עם יחד
 שלא אחרות, חברות עשרות כוזבות, הצהרות הגשת

ל״י. מיליוני מאות של בשווי סחורות על דיווחו-נכונה

ת צפויות חויו ת פ ת ה
ת ש ר פ ת ב ר כי וידי״ מ

 אוניית-המעבורת של מכירתה פרשת
 בתיווכו יוונית, לחברה ״ניל״י״, צי״ם, של
 מאיר לשעבר, הישראלי איל-הספנות של

לאומית. לשערורייה להפוך עלולה הלוי,
 בדבר עדויות הוגשו הכנסת של לוועדודהכספים

 בנמל שעמדה האונייה, מכירת של המוזרות הנסיבות
הופכין. לה שאין כאבן משנה יותר חיפה

 את לקנות אמריקאית חברה של הצעה כי מסתבר
 8 של בסכום דן, שלה, אוניית־האחות ואת ניל׳׳י

 חברה הצעת נדחתה כן נענתה. לא דולר, מיליון
 מיליון 4 של בסכום האוניות את לרכוש מהונג־קונג

 בנסיבות לבדה, הניל״י נמכרה זאת לעומת דולר.
 ממה קטן יהיה מעשי שבאופן בסכום מיסתוריות,

לדן. קונים באופק שאין בעוד עבורה, לקבל היד, שניתן

ת בנו ר ת ה קר מיי
ת ק א טיי הס

 דתי בסים בל והסרת תמוהה הוראה
 מחירי לייקור במישרין גרמה הרבנות של

הסטייקים.

 קפוא בשר בייבוא החל מישרד־המיסחר־וד,תעשייה
 השנה שתייובא והכמות בקרטונים, ארוז עצמות, ללא
 השנתי. הייבוא ממחצית יותר תהיה עצמות ללא
 הפרה, של רבעים בצורת מייובא עצמות עם בשר

 הסטייקים בשר צלעות. 10 כולל רבע כל כאשר
 מתירה הרבנות והעשירית. החמישית הצלע בין ממוקם
אותם. מנקרים ובארץ בשלמותו, הרבעים בשר ייבוא

 ייבוא איסור על הרבנות הורתה חודשיים לפני
 שעד ולמרות כזה, בשר מייבא שצד,״ל למרות מפורק,

הרבנות. באישור כזה בשר הביאו כה
מנק אינם האיטליזים כי עתה טוענת הרבנות

 חמור מחסור התוצאה: באיטליז. העצמות את רים
המגו הבשר של תלולה התייקרות לסטייקים, בבשר

 לשימחת לסטייקים, היחידי המקור שהוא בישראל, דל
מישרד־החקלאות. לב

ט ר ס אלי ה שר ■וצא הי
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 מחיר את להוציא עומד מישרד־המיסחר-והתעשייה
 שלפיו המזונות, מסל ישראלי סרט להצגת הכרטיס

 שמפיקי הוא הדבר פירוש מדד־יוקר־ד,מחייה. נקבע
 את לקבוע רשאים יהיו הישראליים הסרטים ומפיצי

 עיניהם, כראות ישראליים לסרטים הכרטיסים מחיר
בר־פיקוח. מוצר עוד יהיה לא שהכרטיס כיוון

לעי המאמצים כמיסגרת נעשה הדבר
 מחיר היה היום עד הישראלי. הסרט דוד

כ עולה שהפקתו ישראלי, לסרט הברטים
הכר למחיר שווה ל״י, אלך צ00ו- מיליון

בסביבות למפיץ העולה מייוכא, לסרט טיס

 מחיר יהיה מעתה כי נראה ל״י. אלך 60
 7,5 לעומת ל״י, 10 ישראלי לסרט הכרטיס

זר. לסרט ל״י

ם עונש■ ■וגברו שופטי ה
 כחוק שינוי ליזום עומד שר־המישפטים

שסרחו. שופטים הענשת אפשרויות לגבי
 מיש- בית־מישפט בפני לדין העומדים שופטים

 עונש החוק על־פי לקבל יכולים השופטים של מעתי
 לכך גורם זה מצב מהשיפוט. הרחקתם בלבד: אחד

 ולכן אותם, לפטר מבלי שופטים להרשיע שאי־אפשר
 שופטים להרשיע המישמעתי בית־הדין היום עד נמנע

 כי דינו בפסק קבע אם אפילו בפניו, הובא שעניינם
 דרגות לקבוע צורך יש צדוק לדעת אשמים. הם
 שאפשר כדי לדין, העומדים שופטים לגבי ענישה של

להרחיקם. מבלי עונשים עליהם להטיל יהיה

■שותפו עיתונאי□
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 שאול המישטרה, של הדרומי המחוז דובר
הפלי הכתבים את לשתך החליט ערמוני,

 המיש־ של האלחוט כרשת כירושלים ליים
טרה.

 מב־ יש בירושלים הפליליים הכתבים למרבית
 ערמוני המישטרתית. לרשת המכוונים שירי-קליטה,

שכאשר כדי צופן, שם מהם אחד לכל לתת החליט

 ברשת לשדרה יוכל הוא עבורם, ידיעה לו תהיה
בבתיהם. או במערכות לחפשם במקום המישטרתית,

ש נזקים אלמוג■ גו
 החליט אלמוגי יוסך חיפה עיריית ראש

 אשר העבודה, מיפלגת כתוך גוש לארגן
המפורסם. התל-אביכי כגוש יתמודד
 משותפת לפגישה לזמן אלמוגי עומד ראשון כצעד

מז עם העבודה במיפלגת חיפה מחוז מזכירות את
 די- החלפת לשם והקבוצות, הקיבוצים איחוד כירות

 מיפלגת בתוך לשינוי משותפים יעדים וקביעת עות
 לדיונים לצרף אלמוגי מתכוון השני בשלב העבודה.

איחוד־ד,מושבים. מזכירות את גם

ה ש ת גרו ר ת פו
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 צו השבוע הוציא העליץ בית-המישפט
 לבית■ סמבות אין על-פיו עקרוני החלטי

 פיסקה גירושין לתעודת להוסיך הדין־הרכני
 של רקע על המתגרשת שאישה האומרת

 זהו ולבועלה. לבעלה אסורה כבעלה, בגידה
זוגות. מאלפי סבל למנוע העשוי חשוב תקדים

 העליונים השופטים דיעות ברוב ניתן פסק־הדין
 יהודה השופט של דעתו כנגד מני ואליהו זוסמן יואל
 עורכי- בידי ייוצגה העתירה את שהגישה האישה כהן.
 בית־הדין- את פלדמן. ואביגדור זיכרוני אמנון הדין

 מיש־ ,לממשלה ליועץ־המישפטי המישנד, ייצג הרבני
חשין. אל

 יעורר הרבנים סמכויות את המגביל פסק־הדין
החוק. לתיקון דתיים גורמים מצד לחץ כנראה

־ "אימונים״ עימות
מר שו האעיר ה

סע לעורר עומדים ״אמונים״ גוש אנשי
״הקי כביטאון שפורסם מאמר סביב רה

 השומר-הצעיר. קיבוצי שבועון הארצי״, בוץ
 מיליטנטיות, יחידות להקמת קורא המאמר
הגוש. אנשי נגד ככוח שיפעלו
 קיבוץ חבר אדליסט, רן הסופר הוא המאמר כותב

הטל של הצבאי הכתב בעבר שהיה מי עין־שמר,
הישראלית. וויזיה

שפט רג מי ב לוונ
א ק ד ס פ הו

 שר-המישפטים, מלישבת שיצא כמיבתב
ש טעות על דונכיץ נתן העיתונאי הועמד

באשמתו. שלא דין״, ״עיוות כסיפרו נפלה
 הופסק מגבוה״ ״הוראות על-פי כי כתב דונביץ

 לוונברג ד,למוט שלמה המחוזי השופט של מישפטו
תקי בעוון השופטים, של המישמעתי בית־הדיו בפני

 איחור על כתבה שהכין הזה העולם כתבי צוות פת
לעבודה. השופטים

 אולם לדין, הועמד שלוונברג קבע שר־המישפטים
מוחלטת. בסודיות היום עד נשמר פסק-הדין

□ סודיים מיסמכי
בו נגנ

ה טר ש מי ה מ
 מטה של כיותר סודיים מיסמבים

כתחי נגנבו תל־אביב מחוז מישטרת
 המישטרה את והעמידו השבוע, לת

 כמכוניתו היה החומר רגליה. על בולה
לתפקי כמדור רב-פקד של הפרטית

 תל-אכיב, מחוז של מיוחדים דים
שנגנבה.

 גדולים כוחות מפעילה המישטרה
 הסודיים המיסמבים את למצוא כדי
 חמור איפול והטילה המכונית, ואת

בולה. הפרשה על




