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 בחוגים המתהלכות עקשניות, שמועות
 האפשרות ער מדברות בירושלים, מסויימים

 של הבא הנשיא יהיה גורי חיים שהמשורר
 אפריים של כהונתו סיום אחרי ישראל,

קציר.
 כמה משורר־הפלמ״ח עימו יביא זה, רעיון תומכי לדעת

 ושורשיו גילו השאר ובץ לתפקיד, רצויות תכונות
חדש. מימד הייצוגית לכהונה שיעניקו הישראליים,

דרפר טעה נוי מ
ת ר א בו צי ה

 המדינה, הכנסות על הממונה של הכרזתו
 הממשלה אימצה כאילו נוידרפר, משה

 כקשר בן־שחר ועדת המלצות כל את
 לאינדכס, תחשיבי־המם כל להצמדת

 השולי המס מדרגות גם יועלו ולפיכך
 ניסיון היתה האינדכם, לעליית בהתאם
 לתוספת• בדומה כי הציבור• את להטעות

 ועדת־ באישור הממשלה, עיקרה היוקר
 מהעלייה 30* הכנסת, של הכספים

 השולי. המס במדרגות
 בשיעור מס לשלם צריך היד. הרפורמה תקנות לפי אם
 הרי למשל, בחודש, 2500 של להכנסה עד 250/0 של

 שישה תוך 150/0ב־ שעלה לאינדכס, בהצמדה
 את הקרוב אפריל בחודש להחיל צריך היה חודשים,

 2875 של הכנסה על בילבד 250/ס של בשיעור המס
 בן־שחר. ועדת שקבעה כפי לחודש,

 וקבע מהרפורמה, נוסף נתח נגס האוצר אולם
 בשיעור תהיה השולי המם מדרגות של ההצמדה כי

 250/0 של בשיעור שולי מם כלומר, בילבד. 70ס/ס של
 ולא הראשונות הלירות 2750 של הכנסה על יוטל

ל׳׳י. 2875 על
 לקופת שיכניס האוצר, של זה תכסיס
 מסלף לשנה, נוספות לירות מיליוני האוצר
 מונח שהיה ההצמדה, רעיון את גם באופן

הרפורמה. של ביסודה

ת 3 עוד התייקרויו
ה צפויות שי ה

 תשלום לקראת המובטחת הבאה, המחירים העלאת
 האחרונה תהיה לא השנה, יולי בחודש תוספת־יוקר

 צפויות 1977 אפריל חודש עד הבאה. בשנת־התקציב
 נוספות. התייקרויות שלוש

 בקרב המתקיימות פנימיות בהתייעצויות
 מתגבשת המערך, של ועדת־ההכרעה חברי

 הקרובה בשנה להעמיס מוטב כי הדיעה
 בתקציב מהנדרש יותר אפילו התייקרויות,

 להוריד יהיה שאפשר כדי רק ולו המדינה,
 סוה של מערכתייהבחירות לקראת מחירים

.1977 שנת

ת מחיר ריו הסיג
ב ■ועלה רו ק ב

 כימים יועלה חפיסת־־סיגריות מחיר
 לחפיפה, אגורות 40כ־ של בשיעור הקרובים

 לייקר שלא הממשלה הבטחת למרות
 גל־ההתייקרויות אחרי נוספים מוצרי־יסוד

האחרון.
נכללת, הסיגריות התייקרות כי יוסבר, לציבור

 שהיה אלא ההתייקרויות, של הקודם בגל למעשה,
 תוויות־ בעוד־מועד הוכנו שלא משום לעכבה צורך
 אגירת למנוע כדי המחיר. מצויין שעליהן הסכם

הצפוייה. ההתייקרות על מראש נמסר יא סיגריות,

א ן3י0א1חו ץ ד ח  ל
שיחו־ור צ״3 ל אבו

 עד הוואתיקן לחץ לא שפורסמו, לידיעות בניגוד
 הארכיבישוף את לשחרר ישראל שילטונות על כה

 בממשלת בכירים פקידים ממאסרו. קאפוצ׳י הילאריון
 הוואתיקן מצד מתקבלת היתד, אילו כי טענו, ישראל
 צורך שהיה ייתכן כלחץ, מתפרשת שהיתה פנייה,
 מקאפוצ׳י, להשתחרר האפשרות את מחדש לשקול

 הוואתיקן. עם לעימות להגיע שלא כדי רק ולו
 חוששים הוואתיקן אנשי כי היא, ההערכה

 לרכוש קאפוצ׳י עלול שיחרורו שאחרי
 שנלחם קאתולי, כגיבור ופירסומת תהילה

 כקדוש לראותו מעדיפים הם היהודים. נגד
חופשי. כגיבור מאשר בכלא,

ר ב ה דו טר ש מי ה
ש דו יפרו קי פ ת מ

 סגן־ניצב מישטרת־ישראל, של החדש הדובר
 שלושה בתום מתפקידו לפרוש עומד צחי, שמואל

 שהגיע צחי, זה. בתפקיד לשירותו בילבד חודשים
 דובר־צה׳׳ל, מיחידת דובר־המישטרה לתפקיד
 חודשי־ניסיון. לשלושה מראש התקבל
 כעין ראו שלא קציני־המישטרה, כי נראה

 צמח שלא דובר מינוי מלכתחילה יפה
 מצה״ל, אליה הוצנח אלא המישטרה מתוך

 שהיה באורח פעולה עימו שיתפו לא
 בתפקידו. לו לסייע עשוי

 לקרב שנועדו צחי, של יחסי־הציבור משיטות כמה
 השוטרים בעיני ניראו המישטרה, לעבודת עיתונאים
מדי. מהפכניות

ק־ דפו
ה חנ ת ת ה כזי ר מ ה
ם ע- תב ם ו ל ש מס ל

 לפני שהשקיעו כעלי־העסקים עשרות
 כרכישת כספם את שנים וחמש שש שבע,

 התחנה בבניין מיסחריים ושטחים חנויות
 נתבעים כתל־אביב החדשה המרכזית

 מם־שבח־מקרקעין לשלם לראשונה, עתה,
 למרות שרכשו, השטחים על ומס־־רכוש

התחנה. בניין יסתיים מתי ידוע שטרם
 התחנה בתחום העסקים רוכשי של ועד־הפעולה

 תשלום של במרי לאיים עומד החדשה, המרכזית
 ידוע לא וגם שמם, על נרשם שטרם רכוש על מיסים

לידיהם. לקבלו יוכלו מתי

 בין שומטים
שלי ליקותותיה

יצאניתי־הצמרת
 בכירים פקידי־־ממשלח שופטים,

 חיו וקציני־־מישטרה מנס״לים מאד,
 יצאנית-הצמרת של לקוחותיה כץ

 — לוי (פורטל) תיקווה הירושלמית
 אברהם ניצב־מישנה דיווח כך על

 המישמעתי בבית־הדין תורג׳מן
 כפרשת לדיץ המישטרה שמינתה

 סגלוכיץ׳. יהודה הקצין
 בכך נאשם סגלוביץ קצץ־המישטרה

 שחיתה היצאנית, עם יחסים שקיים
 ניצב־־מישנה מישטרתית. מודיעה

 כי טען סגלוביץ׳, על המגן תורג׳מן,
 רשימת על פרטים לו גילתה היצאנית
שלה. המפורסמים הלקוחות

ל צפוי דו ת גי רו תיי ב
ליים־״המלח

 הוכרזו ים־המלח באחור שבתי־המלון אחרי
 קופות־חולים מיסטר על־ידי סוכרים כמקומות־מרסא

 גדול ביקוש נוצר באירופה, ואחרות ממלכתיות
 המגיעים התיירים אלה. בבתי־מלון למקומות

 סקנדינביה, ומדינות גרמניה מאוסטריה, לים־המלח
 ביטוח־ד,בריאות חשבת על למעשה לשם מגיעים
 המתרפאים של הראשונים שהמחזורים אחרי שלהם.

 לים־המלח הביקוש גדל למדינותיהם, חזרו
חסרת־תקדים. בצורה

 הגדילו ובגרמניה, באוסטריה קופות־־החולים
 בים־חמלח לריפוי האישורים שיעור את

•300* של בשיעור

ה טר ש מי ת ה ש פ ח מ
ם 148 ר הרואין ג

 אחד אחר במירדך ממשיכה המישטרה
 בתל־אביב, הידועים מסוחרי־הסמים

 יקר שלל עם לחוטמה מתחת שנעלם
הרואין. של
 של בכמות מדובר המישטרה, בלשי הערכת לפי
 של בסך המישלוח כמחצית הרואין, של גרם 148
 מהולנד. לארץ שהגיע גרם 300כ־

מחלק־הסמים אנשי הצליחו שבועות מיספר לפני

ר ירצה דיין כ ש  ב
ה לי ר ט ס או ב

 לצאת עומד דיין משה חבר־הכנסת
 אמרגן באוסטרליה. הופעות למסע

 בתשלום כמרצה, שהציעו מקומי,
 בערי ולמוסדות לחוגים מלא,

 את למכור הצליח כבר אוסטרליה,
 ביבשת שהותו ימי לכל דיין

החמישית.
 באוסטרליה, דיין של הופעותיו

 מאי־יוני, לחודשים המתוכננות
 סיבוב־ההופעות במסורת נערכות

 כשהתשלום בארצות־הברית, שלו
 הרצאה עבור מקבל שהוא הממוצע

דולר. 2500כ־ של בסך הוא

 בכרם־התימנים לתפוס תל־אביב מחוז מישטרת של
 מאותו ל״י 900,000 של בשווי גרם 152 בעיר

 בחלקו המחזיק סוחר־הסמים של זהותו מישלוח.
 ל״י, אלף 800כ־ ששוויו ההרואין, מישלוח של השני
 עדיין הצליחה לא עדיין היא אך למישטרה, ידועה
הסחורה. עם מסתתר הוא היכן לגלות

 שהמישלוח מניחים, המישטרה חוקרי
 לארץ שהגיע הרואין, גרם 300 של הכולל

 ״הקשר• אנשי של עיסקה היה הולנד, דרך
 ספסל• על כעת יושבים שאנשיו הישראלי,׳׳
בפראנקפורט. הנאשמים

ה טר ש טי ד ה ר ט צ  ח
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ל א ר ש ט־י ר פו ק אנ ר פ
 למישטרת־ישראל מנוס יהיה לא כי נראה

 הישראליות ההסתעפויות את מלחקור
 בפראנקפורט הישראלי״ ״הקשר של

 של פה כחצי מהודעה נובע זה לישראל.
דוברי־המישטרה.

 ישראלים הקושרות ההקלטות על כשנודע תחילה,
 בפראנקפורט, הסמים רשת עם בארץ, הנמצאים

 השאר בין מפעולה, להתחמק המישטרה ניסתה
 הכחישה גם אז אפשרית. פוליטית הסתבכות בגלל

 בנידת• כלשהו חומר קיבלה כאילו
 המישטרה עתה נאלצה הזה, ם הטול גילויי בעיקבות

 המחשידות ההקלטות את מזמן קיבלה כי להודות
 והן הגרמנית המישטרה מידי הן ישראל, תושבי

הבינלאומיים. המישטרה ממוסדות




