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 בפגישה השיחה נושאי על שפורסמו הידיעות
 רבין יצחק ראש־הממשלה בין לאחרונה, שנערכה

 משוללות בתבן הן וייצמן, עזר (מיל.) אלוף לבץ
 על כלל דובר לא השניים בין בפגישה יסוד. כל

 כבר לו (שנקבע לעזר במילואים תפקיד־חירום
 כלשהו. ממלכתי בתפקיד שילובו על לא וגם קודם־לכן),

 לדיון כולה כימעט הוקדשה השיחה
 חיל־האוויר מפקד שהיה מי של בהערכותיו

כיום. החיל של מצבו על צה״ל, של

ב קו ס ־ ל
מבקריייהמדינה

 (מיל.) רב־אלוף קכילות־החיילים, נציב
 מבקר• לתפקיד המועמד הוא לסקוב, חיים

 נכנצל, ארנסט הד״ר כמקום המדינה
תפקידו. את זה יסיים כאשר

 הוא שעבר, בשבוע לאוסטרליה, לסקוב של צאתו ערב
 נבדקה בי להם וסיפר ידידים, עם שיחות ערך

 היחידה הבעייה לדבריו למינוי. האפשרות אצלו
בתפקידו. בינתיים ממשיך הנוכחי שהמבקר היא

ר ט כ ב ר ר ס דהוביוו מ
ת ר קו הבי ת־ עד בוו

 הבטיח ועדת־הביקורת, לפני להופיע להסכים עליו
 עימו ויופיע בוועדה הגיבוי מלוא את לו ייתן כי לו

 להופיע רכטר מסרב זאת, למרות ישיבותיה. לכל
 מספיק כה עד עלי שעבר ,הסיוט בטענו: לפניה,
אחד.״ בן־אדם בשביל בהחלט

לל נזף הי
ברוזוליו

 שפרצה, הציבורית השערורייה כעיקכות
 קציני■ עשרות בי כרבים שנודע אחרי

 מכוניותיהם עם באו בכירים מישטרה
 המישטרה מפב״ל של פניו את להקביל

 כן־גוריץ, כנמל־־התעופה רוזוליו שאול
 שר־ דרש כחו״ל מסיור חזר כאשר

 שיוציא מרוזוליו, הילל שלמה המישטרה
 המיקרה. יישנה לא למען ברורות הוראות

 בכירים לקצינים יהיה אסור הילל, הנחיות לפי
 אחר קצץ כל ו/או המישטרה מפכ״ל פני את לקבל

 נוסע, הוא כאשר ללוותו או מחו״ל, חוזר כשהוא
 בנמל־התעופה. תחנת־המישטרה מפקד מילבד
 כהחרפת מתפרשת לרוזוליו הילל של זו הוראה
 במפכ״ל, השר של ובנזיפה השניים, בין הקרע
 ינואר בחודש מתפקידו יפרוש הרווחת הגירסה שלפי

הקרוב.

□ פיצו״□ מוגדלי

טדי יידפר״ למפו
 הגיעה ״דבר׳/ ההסתדרות, יומון הנהלת
 על העיתץ של ועד־העוכדים עם להסכם

 מנגנון מעובדי 75ב״ של פיטורים־למעשה
 במטרה עיתונאים, 20ב־ בתוכם העיתון/
 ״דבר״, של המצטברים הפסדיו את לצמצם

 חלק ״י. ל מיליון 30כב* עתה המסתכמים
 לפנסיה יוצא וחלקם יפוטר, מהעובדים
מוקדמת.

 להם. שתובטח לפנסיה, נוסף כי תבעו העובדים
 נראה .2509)0 של בשיעור פיצויים גם יקבלו הם
 פיצויים למפוטרים לשלם תסכים ההסתדרות כי

 העלול דבר בילבד, 200.־/״ של בשיעור מוגדלים
 פיצויים בתשלום כאן מדובר אין שכן תקדים, להוות
 מקופת ציבורי בכסף אלא פרטית. חברה מטעם

 ההסכם, שוללי טוענים להבא, הסתדרות־העובדים.
 פיצויים לדרוש המפוטרים פועלי־הייצור גם עלולים
.200,־/״ של בשיעור

 שאר תנועת-המושכים. כמיסגרת הכלולים
 לאירגונים שייכים השיתופיים המושכים

 חרות הציוני, העובד המזרחי, הפועל כמו
והאיחוד־החקלאי.

 לקבל איחוד־הקבוצות־והקיבוצים יסכים אומנם אם
 הדבר עשוי לשורותיו, השיתופיים המושבים את

 קיים כיום הקיבוצית. בתנועה מישקלו את להגביר
 השומר־הצטיר של הקיבוץ־האדצי בין שיוויון כימעט

 והן הקיבוצים במיספר הן איחוד־הקיבוצים, לבין
 מצד התנגדות צפוייה כי נראה הנפשות. במיספר
 השיתופיים המושבים לצירוף אחרות קיבוציות תנועות

 בדבר המעשיים שהדיונים למתת לאיחוד־הקיבוצים,
החלו. כבר תנאי־ההצטרסות

 עד־הנודיוה גם
לחו׳יל ■וברח

 השודדים, כנופיית חברי מתשעת אחד חיימי, אריה
 מזויין מעשי־שוד 13 ביצוע על למישפט העומדים

 ישראל. את לעזוב הוא גם עומד הרצליה, באזור
 עד־מדינה, של מעמד מבית־המישפט שקיבל חיימי,

 מחזיק לפשע, חבריו נגד מלאה עדות מסירת תמורת
המישטרה. לבין בינו עיסקה בדבר מיסטר בידו
 נעמי בפרשה, 1 מיספר עד־המדינה במו

הארץ את השבוע עזבה שבבר בתריאל,
חיימל אריה גם עומד )22-23 עמודים (ראה

המישטרה. השבץ על הארץ את לעזוב

ח״ רצח

ה ת הליל ל אי ב
 להטיל אילת עיריית של ניסיונה

 על ,25* של בשיעור היטל״עינוגים
ככתי״המלון שפעלו ןדוני־־הלילה  שפע? מועדוני־הלילה

 המוחלטת לסגירתם הביא העיר, של
 אלה. מועדונים של

 המלונות כעלי שילמו עד־כה
 של בשיעור מיפים המכס לשילטונות

 על־־ידי המס הטלת בילבד. 25*
 הפעלת את הפכה העירייה

 כלתי־ריווחית. לטענתם, המועדונים,
 כלייה שהביא העירייה, של צעדה

 הפעלת עם דווקא כעיר חיי־יהלילה על
 מסקנדינביה הישירות טיסות־׳השבר

 לפגוע המלונאים, לדעת עלול, לאילת
חמורה. כצורה לאילת בתיירות

_$₪₪₪₪₪₪¥■■■ו■
 צבי ״סולל־כונה״, של המושעה המנכ״ל

 ועדת־הביקורת כפני להופיע מסרב רבטר,
ההסתדרות. של

 כי הודיע, בכר ניסים ועדת־הביקורת יושב־ראש
 וההליכים בוטלה במישטרה רכטר של שערבותו למרות

 הפרשה, את ועדת־הביקורת תחקור הוקפאו, נגדו
 ההסתדרותית. מהבחינה למסקנות להגיע כדי

 וממלא* סולל־בונה של מועצת־ד,מנהלים יושב־ראש
 המעוניין זמיר, צבי (מיל.) האלוף המנכ״ל, מקום

להשפיע ניסה בסולל־בתה, לתפקידו יחזור שרכטר

מפ׳ים מזכירת
ח רי ב ה ח־ צו ר א ב

נרצחה
ס ך אנגי ס־ לו ב

 כמזכירת שכיהנה מי לשפסקי, לאה
 לפני נרצחה כארצות־הכרית, מפ׳׳ם
 לוס־אנג׳לס. כעירי־מגוריה, שבוע
 של רקע על הנראה בבל בוצע הרצח
פוליטי. הקשר כל ללא שוד,

יעבור הג״א
שטרה לידי המי
 את לידיה לקבל עומדת ישראל מישטרת
הג׳׳א. שד המיכצעי התיפעול

 חיל אותו וחיילי צבאית, תישאר הג״א של המיסגרת
 תחת יהיה הג״א אך צה״ל, כחיילי למילואים ייקראו
 המישטרה. של המיבצעי פיקודה
 הוא המישטרתי למערך־ד,כוחות הג״א של צירופו
 כשנה לפני המישטרה. של בהתעצמותה נוספת חולייה
 המיבצעי הפיקוד לידי מישמר־הגבול הוחזר

 המייוחדת היחידה הוקמה ובמיסגרתו המישטרתי,
 סבוי. ומלון מעלות של מהסוג בפעולות שתעסוק

 האזרחי, המישמר של הענק הגוף מצטרף אלה אל
המישטרה. ממערך בלתי־נפרד חלק שהוא

השיתופי■□ המושבי□

הקיבוצים לאיחוד
 מג מבין שיתופיים, מושכים כעשרה

 מבקשים בישראל, השיתופיים המושכים
 ולהצטרף מתנועת־המושבים לפרוש

 מיפלגת• של לאיחוד־הקבוצות־והקיכוצים
 המבקשים השיתופיים, המושבים העבודה.

היחידים חם התנועתית, הגדרתם את לשנות

שראל ערב״ י
ת יודעים עברי

 עלתה לסטטיסטיקה המרכזית הלישכה נתוני לפי
 האחרץ בעשור ישראל ערביי של רמת־ד,השכלה

 אנאלפביתים 62,־/״ של שיעור לעומת ניכרת. במידה
 הסקר לפי מיספרם מגיע ,1961 בשנת שנרשם
נשים. רובם־ככולם ,4790ל־ האחרון
 מהאוכלוסייה 59ש־* על־יכד מצביע הסקר

 כשפה בקיאה כישראל הגברית הערכית
.43* עברית יודעות הנשים כין העברית.

□ שוטרי□ על נחקר׳
ת ל ב טובות״־הנאה ק

ה עד מיס ב
 חקירה מנהלת תל־אכיב מחוז מישטרת

 מקבלת שוטרים של שקבוצה החשד לגבי
העיר. כצפץ כמיסעדה טוכות־הנאה

 בשעות־הלילה למיסעדה לבוא נהגו השוטרים
 להם להביא התבקש ובעל־המיסעדה המאוחרות,

 חבילות. הכניסה, ליד ממתינה שהיתה לניידת,
 למיסעדה, במייוחד מגיעים בעיר המסיירים שוטרים

 משלמים שאינם חשד וקיים בלילות, לסעוד כדי
ארוחותיהם. תמורת


