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מד - ברנזון ע מו ל ה ש

 מיפלגה מכל יותר בכנסת נציגים שתחליף
אחרת. סיעה או

 המיפלגה בתוף חוגים הערכת לפי
 מתוך שישה לפחות עלולים הליברלית,

 המיפלגה של חכרי-הכנסת תריסר
 לכנסת. שוש להיבחר שלא הליברלית,

 לאחרים ואילו מרצונם, יפרשו מהם במה
 מספיק קולות במיספר לזכות סיכוי אין

 כדי כמיפלגה שייערכו הפנימיות ככחירות
 ריאליים. כמקומות להציכם

 תעלולים הליברלים, של הנוכחים הח״כים בין
 רימלט אלימלך התשיעית: לכנסת להיבחר שלא

 פרישתם, על שהודיעו אברמוב, זלמן ושניאור
 כץ אברהם גרופר, פסח פת, גירעון תמיר, יוסף וכן

אחרים. נציגים ייבחרו שתחתיהם דיציאן, וליאון

ם ל צ ץ ל ר א תר ב מו

 קווים על רק חלה מישרד־התחבורה של חינם.
 בינעירוניות, נסיעות המסמנים ספרות, שלוש בני

 עירוניות, בנסיעות גם חינם חיילים להסיע אגד נהגה
 כך, סלקטיבית. בצורה לפעול היה ניתן שלא כיוון

 של קו הוא לדימונה מבאר־שבע הקו למשל,
 בינעירוני. ולא עירוני כקו לפיכך ונחשב ספרות, שתי

 לתביעת להיעתר סירב מישרד־התחכורה
 החיילים מיספרי כסקר לבלול ״אגד״

 השונים, בקווים באוטוכוסים הנוסעים
 מכך כתוצאה העירוניים. הקווים את גם

 העירוניים, כקווים חיילים הסעת תופסק
 כספיים ונזקים אנדרלמוסיה שיגרום דבר

למדינה.
 למשל, לקריות, מחיפה חינם לנסוע שירצו חיילים

 לכיוון הנוסעים לאוטובוסים חינם לעלות יוכלו
 נוסעים של מקומות ולתפוס בקריות לרדת נהריה,

 נסעו כאילו עבורם לשלם תיאלץ המדינה לנהריה.
הסקר. ממימצאי שיתברר כפי — לנהריה

ה ד ל ח גו או שי לז
 בחיפוש מאחרי־הקלעים, עתה הנערכים בגישושים

 אחרי נשיא־המדינה, לתפקיד מועמדים אחר
 כהונתו תקופת את יסיים קציר אפרים שהפרופסור

 העליון, בית־המישפט שופט של מניותיו עלו כנשיא,
ברנזון. צבי

 גולדה של מועמדה הוא התג*) בן ברנזון
 כמטרה כמסע־שיבנוע פתחה שככר מאיר,

העת. כבוא בחירתו את להבטיח

ר צבי ד סנ כ ל מד א ע  מו
ד קי פ ת ה יועץ ל רגי אנ ל

 יתברר באשר לפרוץ, עומדת שערורייה
 תפקידו כתוקף שר־המיסחר־והתעשייה, בי

 לענייני-אנרגיה, כשר גם המייוחד
 לענייני־ המייוחד כיועצו למנות מתכוון

 במרכז שעמד מי אלכסנדר, צבי את דלק
 הישראלים הזיכיונות מכירת שערוריית

 הצפוני. כים כשדות־הנפט
 מונה לפידות, חברת עובד לשעבר אלכסנדר,

 מטעם הלאומית חברודהנפט לפירוק כאחראי בשעתו
 כדי תוך מיליונים. הפסדי צברה שזו אחרי הממשלה,

 זיכיונות־הנפט את מכר החברה, מנהל הפך הוא פירוק
 אחר־כך עבר בריטי, לבנק הצפוני בים שלה

 הזיכיונות. את ממנו שרכשה חברה באותה לעבוד
 מבקר־ וגם רבים, שליליים הדים עוררה הפרשה
 פרש בינתיים בחריפות. אותה ביקר המדינה

 לארץ, חזר הבריטית, בחברה מעבודתו אלכסנדר
 ממלכתי לתפקיד שוב להתמנות עתה מועמד והוא

לענייני־דלק. כמומחה במישרד־האנרגיה,
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 עם מגעים האחרונים בימים מנהלים צד,״ל נציגי

 במקום המסתתרת דיין, שמטל מאשדוד, סרבנית־הגיוס
 שבועות. משלושה יותר זה הארץ בדמם מחבוא

 להגיע היא צה״ל נציגי של מטרתם
 כמטרה הסרבנית, עם כבוד של להסדר

 שמטל עם המגעים הפרשה. את להשתיק
 טלפוניות שיחות באמצעות נערכים
 ובאמצעות באשדוד, הוריה מבית ארובות

 מישפחת כני כין שקיים המתמיד הקשר
 המסתתרת. כתם לבין דיין

 צעירות החלו שמטל של בעיקבותיה בינתיים,
 בלישכות־ לאיים לצבא, להתגייס המסרבות אחרות,

 והצבאית, האזרחית המישטרה מפני בבריחה הגיוס
 השבוע בתחילת הסדיר. לשירותן ובאי־התייצבות

 נוספת, לצעירה מארב הצבאית המישטרה אנשי ערכו
 ובהסתתרות. בבריחה שאיימה מהרצליה, הפעם,

 השוטרים נכנסו ביתה, את לעזוב הצעירה כשעמדה
 ההמומה הנערה את גדרו לבית, הצבאיים

עימם. ולקחוה למיטתה, מתחת שהסתתרה

ה פ לו ח ה ת ה בו  ג
ת גו צי ם בנ לי בו- הלי

 יישארו ■ הבאה לכנסת בבחירות הכוחות יחסי אם
 עשוייה הנוכחית, בכנסת קיימים שהם כפי בערך

המיפלגה להיות בליכוד הליברלית המיפלגה חטיבת

ג - צי ה דו ל סו א
 את השלימה סי־בי־אס האמריקאית חברת־ר,טלוויזיה

 מיבצע־ על בארץ, שצילמה הגדול התעודתי הסרט
 רואיינו שבמיסגרתו באנטבה, צה״ל של יהונתן

 אישי־ממשלה וכן אייר־פראנס מטוס מהטופי רבים
 שהתקבלו בהחלטות קשורים שהיו אחרים, בכירים
 בטלוויזיה יוקרן המושלם הסרט למיבצע. בקשר

 ישראל אזרחי אולם זה. בחודש 27ב־ האמריקאית
 הישראלית הטלוויזיה שכן בו, לצפות יוכלו לא
 הסרט. להקרנת הזכויות את לרכוש תוכל לא

 את התנתה הממשלה כי מסתבר, עתה
 ה״סי-כי-אס״ לצוות האישורים מתן

 בארץ, התיעודי הסרט את לצלם
 יוקרן לא שהוא מפורשת כהתחייבות

 החלטה כילכד. לה מחוצה אלא כישראל
 הפעלת למעשה, מהווה, זו תמוהה
 קיימת שאינה ישראל, אזרחי לגבי צנזורה

 המתגוררים או אזרחיה שאינם אלה לגבי
לתחומיה. מחוץ

ת הוצאו שרו שימות ע רי
ם סי בו טו או ם ל פרטיי

 הוא שלפיה מישרד־התחבורה, של חדשה מדיניות
 מיפעלים, על־ידי פרטיים אוטובוסים רכישת מעודד

 סלע־ להוות עלולה ומוסדות, מועצות־איזוריות
 לתחבורה. הקואופרטיבים עם לעימות חדש מחלוקת
 לאחרונה כי טוענים, הקואופרטיבים אנשי

 כיד רישיונות מישרד־התחכורה מעניק
 פרטיים, אוטובוסים עשרות לרבי״זת רחבה

 האוטובוסים. לרוכשי הלוואות מסדיר ואף
 פגיעה הקואופרטיבים, לטענת מהווה, זו מדיניות

שלהם. הנוסעים בתשתית חמורה

ק ..אגד״ פסי ע י סי ה ל
ס לי ם ח״ ס בקווי ״ רוי עי

 אגד את הממשלה תפצה לא בספטמבר האחד עד אם
 שתי בני העירוניים בקווים חיילים הסעת על

 חינם הסעת־חיילים הנראה ככל תופסק הספרות,
להסעת־חיילים שההוראה למרות העירוניים. בקווים

חרה ״פינא״ר״ וי
ת על סו ר טי ט ר א צי

 ״פינאייר״, הפינית חכרת־התעופה
 טיסות שעברה כשנה שהטיסה
 סקנדינביה ממדינות ישירות צ׳ארטר
 אלה. בטיסות עוד תמשיך לא לאילת,

 קבוצות החברה תטיס זאת תחת
 כשכמ- בלוד, לנמל־התעופה שלמות

 שהייה ימי 14 גם כלולים הטיסה חיר
 יפ-המלח כאשקלון, כמלונות חינם

ואילת.
 שיאפשר הסדר אי־־מציאת נובח

 הגיעה באילת, גדולים מטוסים נחיתת
 לה שכדאי לדיעה החכרה הנהלת

 במטוסים נוסעים 400 להטיס יותר
 מאשר ללוד, רגילות בטיסות גדולים

 כתנאי קטנים במטוסים נוסעים 100
כיש מפ-הנחיתה לאילת. צ׳ארטר,

 קטנים מטוסים לגבי זהה למשל, ראל,
וגדולים.

תי' סנ ה ״ די ב עו
ת מאיימים קוניו בסנ

 ההסתדרותית בחברת־הביטוח צפוי סיכסוך־עבודד,
 הוועד בין מעימותים כתוצאה הסנה, הגדולה
 לטענת הנהלתה. לבין החברה עובדי של הארצי
 יותר עמדותיה את החברה הנהלת מקשיחה הוועד
 ובסמכותו במעמדו אי־הכרה של למצב עד ויותר,

ועד־העובדים. של
 הטבות מתן היא לסיכסוך העילות אחת

 כמיסגרת שלא נבחרים, לעובדים
קשה כ״מאבק מאיימים העובדים המקובלת.

י

הרסניות.״ השלכות בעל להיות העלול
 507בכ־ס לקצץ החברה הנהלת הורתה בינתיים

מחלקת. שהיא לחגים השי מקבלי רשימות את

לן ם גו ח ל ת ו צ ע מו ב
ס ר ס אלי ת ר ש הי
 מועצת נגד במערכה פתח גולן, מנחם מפיק־הסרטים

 איכות ציון להעניק שסירבה הישראלי, הסרט
 מיסחרי, סרט שהוא בטענה בניו־יורק, לופו לסירטו

 זילברג, יואל של לסירטו כזה ציון שהעניקה בעוד
 אמנותי. סרט שזהו בטענה בתל־אביב, קוני־למל
 סרטים הם הסרטים שני גולן, לטענת

 והאפלייה זהה אופי כעלי מיסחריים
כיותר. חמורים נזקים לו גורמת בסיווגם

ע הא□ ל ב ..להיטון״ י
ח ע׳ ..עולם א לוו ?■,הקו
 בעלי־ עומדים שעל־פיהן השבוע, שהופצו ידיעות
 את לרכוש להיטון שבועון־הבידור של המניות

 נמרצות הוכחשו הקולנוע, עולס להם, המתחרה השבועון
 \ פרידמן. שרה הקולנוע, עולם ובעלת עורכת על־ידי

 שעל־פיה לגירסה שחר אין כי טענה פרידמן
 אחד• לכתב־עת השבועונים שני יאוחדו

 אם לאשר או להכחיש סירבה זאת, עם
זו. רכישה על משא־ומתן מתנהל
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ת מ ח ש ה
 פלא* שמואל הישראלי, איש-העסקים

 התרומה את כה עד תרם טו-שרון,
 לאפשר כדי ביותר הגדולה הפרטית

 השח* אולימפיאדת של עריכתה את
בחי חודשיים כעוד שתיפתח מת,
 הישראלי לאיגוד תרם פלאטו פה.

האולימפיאדה, את
לירות. ו'ף

 האולימפיאדה לאירגון התרומות
 מס־ההכנסה נציבות על־־ידי מוכרות

פטורות־ממס. כהוצאות
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