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טרית מנ ♦ הפרל
 הפרלמנטרית המישלחת בראש שעמד נבון, יצחק ח״ב
 בשטרסבורג רישמיים מביקורים שחזרה הכנסת של

 על ביותר חריף דין־וחשבון להגיש עומד וליסבון,
זה. במסע המישלחת חברי של התנהגותם

 כי שלו, כדין־וחשכון לטעץ עומד נכון
 נעלם, מלמד אברהם המפד״ל ׳׳כ ח

 כחו׳׳ל, המישלחת נחתה כאשר מייד
 כיצע ולא נדירות לעיתים רק הופיע

 לעשות. עליו מוטל היה אשר את
 מחברי שניים כי שלו בדו״ח נכון יטען כן

 הפרלמנטרים. ותיקי עם הנמנים המישלחת,
 מפאת ככר, מסוגלים אינם ישראל, של

 ישראל את לייצג בריאותם, ומצב גילם
 כמישלחות אותם מלכלול להימנע ויש

 בעתיד. פרלמנטריות
 הליכוד של לח״כים היא הכוונה כי נראה
רימלט. אלימלך והד״ר באדר יוחנן חד״ר

 0*3011 מעצרים ו״ם3צ
צה״ד סזגיו■ שד

 בדרגות צה״ל קציני שקיבלו העמלות פרשת
 מסתעפת בארצות־הברית ארדיטי מחברת שונות

 קציני* של מעצרים צפויים הנראה וככל והולכת,
 מהחברה. טובות־הנאה קיבלו כי בחשד נוספים, צה״ל
 נחשפה בולה הפרשה כי מסתבר עתה

 כארצות• מם־ההכנסה שילטונות על־ידי
 משרד־ מחקירת כתוצאה ולא הברית,

הביטחון.
 סיפרי* את לבדוק החלו האמריקאיים חוקרי־המם
 הועלתה שהיא אחרי החברה, של החשבונות

 בעת שנה. מדי המחשב שבוחר מיקרי במידגם
 על־ידי ששולמו סכומים בספרים הופיעו הבדיקה
 על עבירה מהווה אינו הדבר בעמלות. החברה

 שחוקרי־המס כיוון אבל האמריקאיים, חוקי־המס
 עמלות לקבל נוהגים אינם צה״ל קציני כי ידעו

 שונות, בעיסקות צה״ל קשור שעימם מחברות
 בסיפרי הרישומים את לאמת ביקשו הם

האמריקאית. החברה
 ישראל שגרירות עם התקשרו זה לצורף

 האנשים שמות את לה ומסרו בוושינגטון,
 ״ארדיטי״ חכרת כסיפרי שהופיעו
 של זהותם נחשפה כך עמלות. במקבלי
 שאיש מישרד-הכיטחון, ואנשי קצינים

טובות־הנאה. קיבלו בי כדעתו העלה לא

ירוץ ורטמן ח״ב
חי לעיריית

 לוטש הקואליציה הנהלת יו״ר ורטמן, משה ח״כ
 חיפה. ראש־עיריית לכהונת עיניו את

 בחיפה מטה־פעולה הקים ככר ורטמן
 שיתמוך ציבורי כוח לארגן שמטרתו
 בבחירות המערך רשימת בראש בהצבתו
חיפה. לעיריית

 מקומיים מעסקנים ותבע מישרדים, שכר ורטמן
שלו. למטה־הפעולה הצטרפותם על לחתום זוטרים
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 המפד״ל מרכז של הסוערת הישיבה בעיקבות
 בין היחסים החריפו במדינח) (ראה שעבר בשבוע
במפד״ל. היריבות הסיעות ראשי

 המתנגדות הסיעות ראשי כי נראה
 לסלקו כדי הבל לעשות אומר גמרו לרפאל

 זח מעין צעד אם אפילו מהמיפלגח,
הבחירות. ערב כמפד״ל, לפילוג יגרום

 והשמצות גילויים למסע לצפות יש זה רקע על
 פרשות מחדש לחשוף ינסו יריביו רפאל. נגד נרחב

שמו. את להכתים כדי בהן שיש מעברו, שונות

הניידות סיורי הופסקו
דן גוש •זור

 את לאחרונה הפסיקה תל־אביב מחוז מישטרת
 דן. גוש ערי בכל הלילה, בשעות הניידות סיורי

 קודם- שהונהגה אחרי ננקטה זו מדיניות
 לחסוך כמטרה ירושלים, כמישטרת לכן

המישטרה. של הדלק כהוצאות
 רק מהתחנות הניידות יוצאות לירושלים, בדומה
 דיווח או לעזרה קריאה שמתקבלת אחרי

מעשה־פשיעה. על

ד שביתה בסו
ימונההאטומי

 כשבועיים, לפני שהתקיימה האחיות לשביתת במקביל
העיתונים. לכותרות הגיעה שלא שביתה נערכה

ת ל ע ת ב פ ס  ב
ה שדודה ד ב א ת ה

 ״ברק־ בבנק הכספות מבעלות אחת
 על־ שרוקנו כרמת־גן, לים־דיסקונט״

 למרתף־הכספות שפרצו שודדים ידי
 בתלייה. השבוע התאבדה הבנק, של

ממשי המישטרה שחוקרי למדות
ה השוד בפרשת כמרץ לחקור כים
ומב המדינה, בתולדות כיותר גדול

 כי השדודות הכספות לבעלי טיחים
 יוחזר ורכושם מכספם חלק לפחות

 כעלי• בין ההתמרמרות גוברת להם,
 רואים אינם מהם שרבים הכספות,

 להם יוחזר שרכושם לכך סיכוי בל
 שהתאכדותה נראה ההומו. בעתיד

זח. רקע על אירעה הבספת בעלת של

 בדימונה, האטומי בבור פרצה השביתה
 כליל העבודה את העובדים הפסיקו שם

יומיים. למשך
 שעות 48 ואחרי לדימונה, מיהרו ההסתדרות ראשי

 החזק ועד־העובדים עם מייגע משא־ומתן של
 דרישותיהם. מרבית במילד העובדים זכו שבמקום,

 תורנויות־ עבור תוספות־שכר היה הדרישה עיקר
 ועד־העובדים. כהגדרת מייוחדות,״ ו״עבודות לילה

 מוחלטת השביתה היתה בכור עובדים לדיברי
 היו שאז מכיוון הדבר, את פירסמו ״לא וכללית.
 מה מקבלים היינו ולא במו״ם בעיות נוצרות
השביתה. ממארגני אחד סיפר להשיג,״ שרצינו

 מעד ירו שוטרים
ב אנרוזים ראש■ חו ר ב

 של המרכזית היחידה של שוטרים שני
 כירי פתחו תל־אביב, מחוז מישטרת

ברחוב שעבר כשבוע השישי יום כצהרי
 מעל כתל-אביב, בעלי-מלאבה מרכז

 אותה שהיו העוכריפ-והשבים לראשי
ברחוב. המידרכות על שעה

 צעירים שני אחר במעקב היו השוטרים שני
 להימלט, ניסו כשאלה כפורצים. החשודים

 שאזרחים למרות לעברם, באש השוטרים פתחו
 נפצע, החשודים אחד ברחוב. שעה אותה נמצאו רבים

 השוטרים אחד כי הסתבר להימלט. הצליח אך
 קודם־לכן. ימים שלושה רק למישטרה התגייס

 באקדחו ירה מישטרתי, נשק בידו היה שלא כיוון
 לא שאיש כיוון נסגר, התקרית תיק הפרטי.

זה. בהקשר תלונה הגיש

ה חצומצס כ מי  הס
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 מדיניות הפעלת מתכנן מישרד־המיסחר־והתעשייה
 שפירושה ישראליים, בסרטים תמיכה של חדשה

 הסרטים במרבית התמיכה צימצום הוא המעשי
 הסרטים. נהנו כה עד בארץ. שיופקו המיסחריים
 על־פי שונים, בשיעורים מהחזר־מס הישראלים

 פירושו המוגמר. לסרט שנקבעה האיכות דרגת
 סרט פני על מועדף ישראלי שסרט היה דבר של
 מהמיסים חלק למפיקיו מחזירה שהממשלה בכך זר

 בו. החוזים מהצופים מקבלת שהיא
 ל״י 2 של בסכום החזר־המם הסתכם בממוצע

צופה. לכל לערך
 מישרד־המיסחר-והתעשייה מתכנן עתה

 50ב־* כערך החזר־המס בסכום לקצץ
 יותר בהם שצופים ישראליים סרטים לגבי

איש. אלף 300מ־
 של הכדאיות הפחתת יהיה הקיצוץ פירוש

 סרטים והענשת ישראליים, בסרטים ההשקעה
גדול. בקהל־צופים הזוכים

רוצים האמריקאים
גילעד■את

 רישתות־הטלוויזיה משלושת אחת סי־בי־אס, חברת
 חוזה* הציעה בארצות־הברית, ביותר הגדולות

 של מדור־הספורט לעורך שנים לשלוש עבודה
 היתה ההצעה גילעדי. אלכם הישראלית, הטלוויזיה
 בזיכיון במיכרז תזכה שהחברה לאפשרות על־תנאי,
 שתיערך מוסקבה מאולימפיאדת לשידורים

שנים. ארבע בעוד
 שידורי בהעברת שהצטיין לגילעדי,

 מונטריאול מאולימפיאדת הטלוויזיה
 לצוות־המפיקים להצטרף הוצע לישראל,

האמריקאית. כתחנה הספורט מחלקת של
 הקוסמת, ההצעה את גילעדי דחה הראשון בשלב
 הבהירו האמריקאים אולם אישיות. סיבות בשל

 הזיכיון מתן ליום עד בעינה עומדת שהצעתם לו
בו. תזכה אכן אם — לחברתם

סגר מועדון נ
שלים הסטודנטים בירו

 האוניברסיטה של מועדץ־הפטודנטים
 שעבר, בשבוע נסגר בירושלים העברית

 כין שאירעו תקריות של שורה לאחר
 במועדון־דיסקוטק, שביקרו סטודנטיות,

 לאוניברסיטה. מחוץ שהגיעו אורחים לבין
 העברית האוניברסיטה של הסטודנטים אגודת

 כוחות* שלדבריה, אחרי הסגירה על החליטה
 למקום שהגיעו המישמר־האזרחי ואנשי המישטרה

 הבלתי־רצויים. האורחים את לסלק מסוגלים היו לא
 גם להן והציקו לסטודנטיות, נטפלו הללו

 הר־הצופים. על הסטודנטים שבמעונות בחדריהן
 איננה שהמישטרה וראינו שנוכחנו ״אחרי
 העולם־התחתץ, כאנשי לטפל יבולה

 אחד הודיע המועדץ,״ סגירת על החלטנו
 אגודת-הסטודנטים. מראשי

 בחבורות הבלתי־רצויים האורחים הגיעו לדבריו,
מהם.״ פחדה המישטרה ו״אפילו גדולות,

 צחייד אלוף
הארץ את ב1ע

 עד שכיהן מי קין, נחמיה האלוף
 אגף־אפסנאות כראש בשנתיים לפני

הת הארץ, את עזב במטה־הבללי,
מת אינו הנראה וכבל כחו״ל יישב
 הקרוב. בעתיד לישראל לחזור כוון

 רומניה, יליד הוא )51( קין האלוף
 לצה״ל והתגייס במעפיל לארץ שעלה

 שלוש כמשך כמילחמת־העצמאות.
 בשגרירויות בנספח-צכאי כיהן שנים,

שמו לפני ובשווייץ, באיטליה ישראל
 .1(י72כ- אגף־האפסנאות כראש נה

להת עבר הוא כי נודע באחרונה
 ירושה שקיבל אחרי בצרפת גורר

 מיפעל־ מנהל הוא ושם גדולה,
 יום• מילחמת אחרי קצר זמן טכסטיל.

 ביקורת! קין האלוף עורר הכיפורים
 הורה! בי נודע כאשר נגדו, חריפה

 בליש־ (אםלת*שטיפה) בידה להתקין
הצבאית. כתו


