ו שירה מו ג ב ר ת
ש ל חו ק רי -מי ש ט ר ה
בעוד שבעיתונות מתפרסמות ידיעות
על גיוס  100חוקרים חדשים למחלקת
חקירת ההונאות שבראשות ניצב־מישנה
בנימין זיגל ,פורשים ממחלקתו חוקרים
רבים בגלל תנאי־השכר הירודים.

ת טוןי ך

הפרישה נבלמה במיקצת תודות לעליית המוראל
של חוקרים העוסקים בפרשת ידלין .אולם כארבעים
חוקרים אחרים ,שאינם קשורים ישירות בחקירת
ידלין ,שוקלם עתה התפטרות .כחמישה חוקרים
מעולים ,ביניהם מפצחי תעלומת הונאת ביטוח־הרכב
בשטחים ,הודיעו על התפטרות בגלל תנאי־השכר.

ה ע ר כ ת ר.צו>רח:

בורג,׳ □ א ת ר שי מו ת

ה נ ח י ר ו ת ■ח 1ה ל1

ת מי ש ל חו ת ל ג ר מני ה

ע ל נושא■ חוץ
צמרת המערך מעריכה את רקע הבחירות הבאות
כדלהלן :

הכחירות תיערכנה סביב נויטאי־חוץ.
עד למועד הקבוע ,בסתיו  ,1^77תתפתח
יוזמת־השלום האמריקאית בקצב כזה,
שהיא תעמיד בצל את כל נושאי־הפנים.
הבחירות תהפוכנה למעין מישאל־עם
עקרוני בין המעיד והליכוד ,על השאלה :
שלום של פשרה מול ארץ־ישראל השלמה.
הגורם היחידי היכול לגרום לנפילת הממשלה ולהקדמת
הבחירות הוא המפד״ל ,והנושא היחידי שביגללו
יכולה המפד״ל לפרוש מן הממשלה הוא נושא השטחים.
כך שגם במיקרה זה — יעמדו נושאי־החוץ במרכז
מערכת־הבחירות.
המערך חושש מאד מפני בחירות שתתנהלנה
על נושאי־פנים ,אך בוטח בעצמו בנושאי־חוץ.
הוא מאמין כי רוב הציבור מוכן לפשרה
טריטוריאלית ,ויצביע בעד מנהיגות שתהיה קשוחה,
אך לא תדבק בארץ־ישראל השלמה.

ס פי קו ת ל ג ב י
בי קו ר סו א ר ש
במישרד־־החוץ בירושלים מטילים ספק
בדבר כנות הצהרתו של ראש־ממשלת
פורטוגל ,מריו סוארש ,בדבר היענותו
להזמנת ראש־ הממשלה יצחק רבין,
לבקר בישראל.
סוארש ,שנפגש עם רבין בוועידת האינטרנציונל
הסוציאליסטי בווינה ,טען תחילה כי יבוא לישראל
תוך חודש .אחר־כך תיקן את עצמו וקבע את מועד
ביקורו ״תוך מיספר חודשים״ ,כאורח בוועידת
מיפלגת העבודה.

״זוהי מסוג ההתחייבויות הבלתי־מחייכות,
שתמיד ניתן למצוא תירוץ מדוע לא
ניתן לקיימן,״ הסבירו מומחים המכירים
את התנאים הפוליטיים בפורטוגל♦ ,טטענו
כי פוארש לא מתכוון כלל לבקר בישראל.

 20אחוזי□ ת ו ס פ ת
ל ש כ ר העיתונ אים
בהסכם שנחתם בשבוע שעבר בין האיגוד הארצי
של עיתונאי ישראל לבין איגוד העיתונים היומיים,
סוכם על תוספת־משכורת בשיעור של סץ<.20

העלאת השכר נעשתה בצורה עקיפה.
לא נאמר בהסכם דבר על אחוזי ההעלאה,
ולעומת זאת נקבעו טכלות־שכר חדשות
לדרגות השונות ,המצביעות על העלאת־
שכר בשיעור של  17וחצי אחוזים על
השכר הכולל ,רטרואקטיבית מאפריל .1076

בנוסף יקבלו העיתונאים תוספת של שגיים־וחצי
אחוז ,רישמית ,החל מחודש ינואר .1977
למעשה ,שיעור ההעלאה גבוה הרבה יותר ,שכן
הוחלט לאייש את דרגה  9בדירוג העיתונאי ,שלא
היתד ,מאויישת עד כה ,דבר שיאפשר העלאות
בסולם הדירוג.

בעיקבות הסכם זה עלול להיווצר משבר
כרשות־השידור ,כאשר עיתונאים כשירות
הממשלה יתבעו השוואת תנאי שכרם
לשכר עובדי העיתונים היומיים.

הצוות המישטרתי שהתמנה לבדוק את פרשת
העלמות־המם והברחות המטבע־הזר של ראשי מרכז
הפועל ,מבקש לבדוק תחילה את פירטי המישלחות
שיצאו בשנים האחרונות לגרמניה ,במיסגרת
ההסכמים לחילופי־נוער .חברת אל־על וחברת־
תעופה נוספת נתבקשו למסור את רשימות כל

סי ר טי אנ ט ב ה
ב שי רו ת ה מ ע ר ך
המעיד עלול ליהנות כצורה ישירה
ממבול פירטי אנטבה ,שיוקרנו על
מסכי הקולנוע בארץ החל בחודש
ינואר  .1077כמעט בכל הסרטים
האלה תופסות מקום מרכזי דמויותי
הם של ראש־הממשלה יצחק רבין,
שר־הביטחון שמעון פרס ודמויות
פוליטיות נוספות ,כמו יגאל אלון וגד
יעקובי .הסרטים עשויים לשרת את
מטרות התעמולה של מיפלגת העבו
דה על שני אגפיה.
יריבי מיפלגת העבודה לא יוכלו למ
נוע את הקרנת הסרטים על סמר
טענה זו .ראשית ,הם יגיעו אל המס
כים לפני  00היום שבהם אסורה
תעמולת־בחירות בקולנוע .נוסף על
כך מופיע ,לפחות באחד הסרטים,
בתפקיד מרכזי ,גם מנהיג האופו
זיציה ,מנחם בגץ.
המישלחות שיצאו דרכן לחו״ל.

המישטרה תנסה לבדוק אם אכן כל
המישלחות יצאו אחרי ששולם עבור
כרטיסי־הטיסה שלהם בחו״ל ,כחוק,
או אם חלק מהתשלומים במטבע־זר
הושלמו בארץ.
בינתיים נתגלו אי-סדרים ואי־דיוקים
במחסן־הספורט המרכזי של הפועל —
חנות־הספורט הגדולה ביותר בארץ.
המחסן נסגר ,לצורכי ביקורת כללית.

ננ על ח ד ר
 .ה ס עו ד ה ה א ח רונ ה1,
אחד המקומות הקדושים ביותר לנצרות ,אולם במיבנה
בהר־ציון ,שלפי האמונה הנוצרית נערכה בו
״הסעודה האחרונה״ של ישו ,נסגר בשבוע שעבר
שלא כחוק .מנעולי הכניסה למקום הוחלפו,
ובכך נחסמה הכניסה הישירה לאולם ,דרך מדרגות
ששופשפו ברגליהם של מיליוני צליינים שעלו למקום.
אולם ״הסעודה האחרונה״ שוכן מעל לקבר
דויד בהר־ציון ,בבניין שבו שוכנת גם ישיבת־
התפוצות של הרב מרדכי גולדשטיין.

קיים חשש ,כי סגירת הכניסה לאולם
נעשתה בידי אנשי הישיבה ,במטרה
ליצור עובדות בשטח .מישרד-הדתות
הגיש תלונה למישטרה על המעשה הבלתי־
חוקי ,העלול לפגוע בנוצרים.

לרוץ בבחירות הבאות לעיריית בת־ים

ברשימה עצמאית .בץ וולקר לשני סגניו ,אנשי
תנועת החרות ,נתגלעו לאחרונה סיכסוכים חריפים.

צמו׳ מ ש ב ר
ב עי ריי ת ר מ ל ה
סיכסוכים בצמרת עיריית רמלה עלולים לשתק את
פעילות העירייה ,שבראשה עומד ח״כ המפד״ל אהרון
אבו־חצירא .על־פי הסכם שנעשה אחרי הבחירות
הקודמות היה אבו־חצירא ,ראש סיעת המפד״ל,
שלה ארבעה נציגים במועצת העיר ,אמור לכהן
כראש־עיר במשך שלוש שנים .בשנה הרביעית היה
צריך לכהן כראש־העיר עורך־הדין אדמונד לוי,
ראש סיעת הליכוד שזכתה בבחירות בשלושה נציגים.

ההסכם לא היה מיפלגתי או סיעתי,
אלא הסכם אישי בין אכו־חצירא לבין
אדמונד לוי .עוד לפני כשנה וחצי הציע
אבו-חצירא ללוי להחליף אותו מוקדם
יותר בראשות העיר ,כיוון שברצונו
להתפנות לפעילות בכנסת .לוי דחה את
ההצעה בטענה כי עדיין אינו מוכן לתפקיד.

עתה ,בשל סיכסוכים פנימיים בין לוי לבין יריביו
בסניף הליכוד ברמלה ,נראה כי לוי לא יכהן
כראש־עיר ,כיוון שלא יזכה בתמיכת חבריו לסיעה.

מ איר דנ ס ה׳ ד א
יועמד ל דין
העילה שעל פיה גורש בשעתו מאיר לנסקי בישראל,
ינאלץ לבסוף לחזור לארה״ב ,נפלה החודש סופית.

התביעה הכללית בלאם־וגאם החמיצה
את ההזדמנות האחרונה שניתנה לה,
להעמיד לדין את מאיר לנסקי באשמת
העלמת הכנסות כסך  36מיליון דולר
ממלון ״פלמנגו״ בלאם־וגאס ,ב־.1060—1067

כתב־האישום נגד לנסקי ,מי שנחשב כאחד מראשי
הפשע המאורגן בארצות־הברית ,הוגש עוד לפגי
שהוחזר בעל־כורחו מישראל לארצות־הברית.
אולם מישפטו של לנסקי נדחה.

לתביעה ארכה של  30יום לפתוח בהליכי
המישפט .כיוון שהתביעה לא עשתה
זאת ,בוטל כתב־האישום.
לנסקי ,שהוא כיום בן  ,76הוגדר כמי שסובל
ממחלת־לב ,סוכרת וציב־קיבה כרוני.

אנ צי ק לו פ די ה ־
כ ת מ רי ץ ל ת ״ רווו

— ...........

תמריץ מקורי לעידוד התיירות מארצות־הברית
לישראל ,המציאה חברת־ד,תיירות הרמס טורס.

תמורת סכום של  1110דולר,
מציעה החברה טיסה לישראל,
תישעה לילות במלון של חמישה כוכבים,
שישה ימי תיורים מודרכים כארץ
ו א ת כד כ ר כי ה ״ אנ צי ק לו פ די ה יו ד אי ק ה ״,

שמחירם בנפרד הוא  450דולר.

נראה כי מצב המכירות של האנציקלופדיה הוא
בכי־רע ,אם מציעים אותה בחצי־חינם.

סיבת
רימון
הא ש ב ח ב רון
חקירת המישמרה הצבאית כנסיבות
הצתת חד ת של הקאדי המוסלמי
במערת-המכפלה ,מייד אחרי שמת•
פרעים ערבים חרסו את כית-הכנסת
היהודי שבמערה ,הגיעה לסיומה .מס
קנת החוקרים היא שהדליקה ,שכיל
תה שטיחים וסיפרי-דת בחדרו של
הקאדי ,לא נגרמה במזיד אלא היתה
תוצאה של רשלנות.
הערבים ,שהתפרעו במערה ערב יום 1

 11ל ק ר ב ר שי מ ה
ע צ מ אי ת ?
ראש עיריית בת-ים ,יצחק וולקר ,עשוי

1

באמצע חודש אוקטובר נתן בית־המישפט י

הכיפורים ונמלטו לכיוון המיסגד
שבמערה .גירסה אחרת טוענת כי
הדליקה פרצה במקום בשל סיגריה
שלא כובתה.
עד היום טרם פורסמה כל הודעה
רישמית מוסמכת כקשר לדליקה
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