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 וגורמים ואחריות, ירט ללא ללקוחות
 הרשות הלקוח. של כספיים להפסדים

 לייעץ יוכל יועץ־מורשה רק כי תובעת
ללקוחות.

ף נןי גי מי
קד פ  האוויר-חיל מ
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 נערכה, לא חיל־האוויר יום בחגיגות לראשונה
 הצבאיים הכתבים מסיבת יום־החיל, אירועי במיסגרת

סוקר שבה חיל־האוויר, מפקד עם המסורתית

 נגד רה ט ש המי
מור*~הדרר

 מקיף מיבצע אלה בימים עורכת הכלכלית המישטרה
לתיירים. מורי־הדרך כבגד
 התיירים מדריכי על אוסר חדש חוק

 ממורי־ רכים אולם זר, מטכע בידם להחזיק
 ניכר וחלק מאחר זה, מחוק התעלמו הדרו*

 מכירת על מבוסם הריאלית מהכנסתם
 השחור. בשוק זר מטכע

 תיירים, של אוטובוסים שוטרים עוצרים עתה
 בהם מוצאים ואם המדריכים, בתיקי מחפשים

לדין. המדריו את מעמידים זר, מטבע

 חגירת הוראות *וחמדו
חגורות־־־הבטיתות

 מאשימה יצאנית
 פרקלייט

סחיטה פנסיון
 על-ידי הנחשדת תל-אכיבית, צעירה

 בדירתה, כית־כושת בניהול המישטרה
 ממנה לסחוט ניסה פרקליטה בי התלוננה

 שגרם הוא בי בטענה ל״י, 5000 של סכום
 בעיתונים. שמח לאי־פירסום

 לו תשלם לא שאם פרקליטה, איים היצאנית לדיברי
 ידווחו שבעתיד לכך יגרום הוא הנדרש, הסכום את

 הצעירה שמה. איזכור תוך מישפטה, על העיתונים
 . הפירסום, למניעת דבר עשה לא הפרקליט כי טוענת

 שמה פורסם לא — האישיים למאמציה תודות ורק
כה. עד

 מאשים ,אדוזוג
ריבג״ן אס

הסוכנות הנהלת יושב־ראש בין הסולחה לאחר

 על ומספר האחרונה בשנה החיל הישגי את המפקד
 הכתבים עם המתוכננת המסיבה בעתיד. משימותיו
 למפקד חד־שנתית הזדמנות שהיא הצבאיים,

 השנה בוטלה הציבור, בפני להופיע חיל־האוויר
 חיל־האוויר מפקד ביוזמת האחרון, ברגע כימעט
פלד. (״בני״) בנימין האלוף

ר סיעת ישיבת עי מ ה
ה טל דל ב בו תחונה יג

 ליום שנועדה המערך, סיעת ישיבת
 משום בוטלה שעבר, כשבוע השלישי
 הכנסות■ על הממונה השיא ערב שבאותו
 בחתונת* כתו, את נוידרפר, משה המדינה,

 בתל-אכיב. כ״גן־האורנים״ שנערכה פאר
 נענה ורטמן, משה המערך, סיעת יושב־ראש

 שביקש המדינה, הכנסות על הממונה של לבקשתו
 הסיעה שחברי כדי הישיבה, את לבטל טמנו
 בחתונה. ולהשתתף להזמנתו להיענות יוכלו
 הגן הביטול, על התרעמו ח״כים כמה כאשר
 עכשיו. מיסכן ״הוא נוידרפר: על ורטמן
 מזה, חוץ לו. לעזור צריך עליו. עולים כולם

 טוב.״ אוכל שם שיהיה אומרים
 אורחים, אלפי השתתפו כחתונת־הפאר

 כדיוק זו אין בי טענות שהועלו למרות
 הכנסות על שהממונה האישית הדוגמה
 של בתקופה לעם לתת צריך המדינה

כלכלי. משכר

 נהגי ייאלצו הלא־רחוק שבעתיד לכך לצפות יש
 נהיגה, בשעת חגורות־בטיחות לחגור ישראל

 הערים בתוך גם אלא בינעירוניים בכבישים רק לא
 הנוהגים על גם ההגירה חובת תחול כן עצמן.
 לחגור מהצורך עתה המשוחררים מייושן, ברכב

חגורות־בטיחות.
 לאחרונה שנפסקו בפסקי־דין נעוצה לכך הסיבה

 שאי־ בכך בתי־מישפט הכירו שבהם בבתי־מישפט,
 חלה לא שבו בשטח אפילו חגורת־בטיחות, חגירת
 להיפגעות התורמת רשלנות מהווה החגירה, חובת

 .20€/סכ' של נמוך בשיעור כי אם בתאונה,
 חכרות־־הכיטוח עומדות מכך כתוצאה
 שעל■ הנהגים, ביטוח כתנאי סעיף להכניס

 יותר, נמוכים אחוזי־פגיעה להם יוכרו פיו
 חגורות־ חגרו לא אם תאונה, של כמיקרה
בטיחות.

מישרד־־התתבורה
ב ״בוא אסור ב ר

לא־תיקג׳
 סישרד״התחבורה עומד אחת שנה תוך

 לוח־ אשר דגמי־רכב של ייבוא לאסור
מרופד. אינו בהם המכוונים

 ייבואני־הרכב מכל לתבוע מישרד־התחבורה עומד כן
 נקודות* תשע כל יותקנו מייבאים שהם ברכב כי

 המשותף, השוק מדינות על־ידי שנקבעו הבטיחות
 ״נקודות במדינות־ד,שוק.׳ אלמנטריים בטיחות כאמצעי

 בתקני־הבטיחות אומנם עומדות אינן אלה
 בעיקבות יותר, הרבה חמורים שהם האמריקאיים,

 ראלף הבטיחות, למען הלוחם של מסע־התעמולה
 המקובלים מהסטנדרטים גבוהות הן אולם ניידר,
 בגלל לישראל, עתה המייובאים מדגמי־הרכב בכמה

כה. עד מישרד־התחבורה נהג שבה הרשלנות

ת ב ש טב פר ה אנ
 ״מיבצע של ההרואית הפרשה תוך אל

רומני פרשה גם השתרבבה יונתן׳'

 יוצא הוא כי לאשתו שהודיע ישראלי,
ממושך. *ים  לשירות־מילואיב

 , ויליאם האמריקאי הסופר
 (״כילי״)הגידם: את הכותב סטיוונסון,
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• גרת כמיס חטופים,' ה משחררי  ישייר̂ו
— •*־־—ל< שלו. המילואים

 בעלו! כי החטיאה למחרת בכד לאשה
 חטונ בץ מזכירתו עם יחד היה

כאשר הסתבר הדבר המטוס.
יופי

 ל1<יעם קשר ייצר מישפחות'החטופים
המטוס נוסעי מישפחות

 הסוכנות, גיזבר לבין אלמוגי, יוסף היהודית,
 לעבר חיציו את אלמוגי עתה מפנה דולצ׳ין, אריה
 היהודית, הסוכנות מנכ״ל ריבלץ, משה

 נגד אותו הסית ריבלין כי טוען אלמוגי
 השניים, כין לקרע בכך וגרם דולצ׳ין

 לסוכנות רב נזק עצמו, שלו לדבריו שהביא,
היהודית.
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שגריר  יצא טון ה
שאי לאמריקה בח

 טון, מאלקולם בישראל, ארצות־הברית שגריר
 לוושינגטון. בחשאי יצא
 העצמאות לחגיגות לישראל הגיע טון

 בארצו. ארוכה חופשה אחרי האמריקאית,
 לארצות־הכרית חזרה החשאית נסיעתו
 מקורות אם־בי ניחושים, של גל עוררה

פרטית. היא הנסיעה בי טענו כשגרירות

0ווי31ת הבנק׳□
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 את תבע דולפריו, אשר ד״ר הבנקים, איגוד מנהל
 טאוב, יצחק רשות־ניירות־הערך, מנהל של פיטוריו

 הבנקים״. נגד הסתה ״ניהול מכנה שהוא מה על
 נגד במערכה פתחה רשות־ניירות־הערך

עצות הנותנים להשקעות, בנקאיים יועצים

ם* שי  חשודים בל
וגנבים ם ר׳ סרסו ב

 של המרכזית היחידה בלשי שני
 כתוך נעצרו, תל־אכיב מחוז מישטרת

פש בביצוע כחשודים אחד, שבוע
תפקי מילוי בדי תוך חמורים עים

 מיפלג• של בלשים הם השניים דיהם.
 טי• אלכם סמל מהם אחד הסמים.
 דיווחי על חי בי החשוד פוגרך,

 של ממחסן-הםמים סמים גנב יצאנית,
 הוא לנרקומנים. אותם ומכר היחידה

העו לאנשי מידע גם מבר בי חשוד
 שהמיש■ מיבצעים על התחתץ לם

 סמל השני, הבלש נגדם. מתכננת טרה
ותכ בספים גנב בי חשוד היימן, ניל

 חיפושים. ערך שכהן כדירות שיטים
 כי הודה ׳׳א, ת מחת מישטרת דובר

 לבירור עד מתפקידם, הושעו השניים
נעצרו. לא הם כי אם הפרשה,

יעקוב׳ של עוורו
 של כעוזרו הבא בחודש להתמנות עומד יהב יונה

 אהוד של במקומו יעקובי, גד שר־התחבורה
גרא. (״אודי״)

 הוא וכיום ירושלים, עיריית דובר בעבר היה יהב
 לפיתוח העירונית החיפאית האגודה אפת״ח, מנכ״ל

חיפה. תיירות
 ! את להשאיל חיפה מעיריית ביקש יעקובי

 את למנות ועומד למישרד־התחכורה, יהב
 מישדד־התחכורה בסמנב״ל גרא

לקישרי-חוץ.

ת הרביצו מכו
 הרב בירושלים, הרבני כית־הדין דייני שני

 החליפו שפירא, אליעזר והרב כץ אהרון
 כית־הדין• במיסדרץ מהלומות ביניהם
בכירה. הרבני
 זה את זה הרבנים קיללו צופים עשרות בנוכחות

 היה אפשר בקושי ורק מזה, זה *תיקים וחטפו
ביניהם. להפריד


