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 אם ■תפטר ברק
חניוה תהיה

 כרק, אהרון לממשלה, המישפטי היועץ
 מניגוד הממשלה, תחליט אם יתפטר

כללית. חנינה על להכריז לחוות־דעתו,
 כאליבי־בדיעבד כללית, בחנינה מעוניינת הממשלה

 ההון אילי לטיהור וכאמצעי בן־ציון יהושע לחנינת
 מברק. גם להיפטר תוכל זו בהזדמנות השחור.

 החדשה. לממשלה מיטה־ הפכה בעקרונות שדבקותו
לד״ש. תיק־המישפטים מסירת עם יגבר לכך הפיתוי

 הישג - מוגאדישו
לערבים תעמולית׳

 הפכה כישראל, המצטיירת לתמונה כניגוד
 לעולם תעמולתי ניצחץ מוגאדישו פעולת
דווקא. הערכי

 העובדה את הבליטו העולמיים כלי־התיקשורת
 — ודובאיי סומאלייה — ערביות מדינות ששתי

 ;הגרמני הקומאנדו עם פעולה לשתף מוכנות היו
 סומאלייה את גינתה לא ערבית מדינה ששום

 בחריפות הסתייג אש״ף ושגם בחילוץ חלקה על
החטיפה. ממעשה

 העולם כל של עקרונית כתפנית התפרש הדבר
 כלפי ודרום־תימן, לוב אש״ף, זה ובכלל הערבי,
האווירי. הטירור

לדיין חופש־הצכעה
 כישיכת הודיע דיין משה שר-החוץ
 כי השכוע, השני כיום שנערכה הממשלה,

 ככל חופש־ההצכעה את לעצמו שומר הוא
 הוא שאין מאחר ככנסת, שיועדה נדטא
 קואליציוני. .הסכם לשום שותף
 ההסכם על דיון בתום באה דייו של המפתיעה הודעתו

 הרשות לד״ש ניתנה שבו ד״ש, עם הקואליציוני
 מסויימים. וביטחון חוץ בנושאי בממשלה לתמוך שלא

 שאין לכך תשומת־הלב את הפנתה דיין הודעת
שר־החיץ. עם קואליציוני הסכם שום ליכוד

תפרוש לא אגו׳״
 הקואליציה מן תפרוש שאגודת־ישראל אפשרות כל אין

אחרת. סיבה מכל או ד״ש, הצטרפות ביגלל
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ה נ ח מ י ב ל ש
 ,19.00 בשעה ,1977 בנובמבר האחד ג׳, ביום
ישיבת ת״א, ,10 קפלן רח׳ בני-ברית, בבית

הארצית המועצה
: היום סדר על
שלי. מחנה במוסדות התנועה נציגות .1
 אש״ף. עם והמגעים המדיני המצב .2

 מתבקשים הזמנה, קיבלו שטרם חברים
 מישרד קלר׳ אדם עם דחוף באופן להתקשר
.03-243386 טלפון התנועה,

 יפרשו שלא לכנין הודיעו אגו״י ח״כי
 הם יקרה. אשר יקרה מיקרה, כשום

 הממלאת הנוכחית, הממשלה מן מרוצים
 הכספיות. דרישותיהם כד אחר נדיכה כיד
 לנדולי־י לאפשר שלא עימם וגמור מנוי

לפרוש. עליהם ולצוות להתכנס התורה
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ס אחר■ בורג שד ג
 התנהל לקואליציה ד״ש לצירוף המשא־והמתן

 רובינשטיין, אמנון ח״כ של גבו מאחרי רק לא
 ששהה בורג, יוסף השר של גבו מאחרי גם אלא
בחו״ל. הוא אף

 סגן שד תואר קכלת עד עדיין הדם בורג
 הכריו כו חשדו כן ועד ראש־הממשדה,

 ידין, כצירוף מאחרי־הקלעים מהכד שהוא
לו. הוכטח זה שתואר

מועמדותו יציג רפאל
 מסיעת סילקוהו שחסידיז־לשעבר רפאל, יצחק

 הציבוריים. לחיים שיבתו את מתכנן בכנסת, המפד״ל
 מועמדותו את להציג מתכוון רפאל

קולק. טדי מול ירושלים, עיריית לראשות
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 קולק טדי של כחירתו מוכטחת למעשה

ירושלים. של הכא כראש־־העירייה

 - ההדלפה
פמישרד^הפנים

 החשד מתמקד יודעי־דכר כחוגים
 כ־ המישטרה מסקנות הדלפת לנכי

 :אהד כמקום פדאטדשרון פריטת
מישרד־הפנים.

 40ס/סכי שרק עצמאית, רשימה בראש שירוץ קולק,
 עם הסכם עשה כבר המערך, אנשי יהיו ממועמדיה

 כך אגודת־ישראל, בו תתמוך שלפיו פרוש, מנחם
 שייבחר אחרי במועצת־העיר, גם רוב לו שיהיה

לראשות־העירייה. האישיות בבחירות

שיקר הפפודיי ״הסוכן
 סיפורו כי להודיע עומד המייטפטי היועץ

 ״הארץ׳׳ לעיתון שמסר סמד־המישטרה, של
 כתוכנית קציני־מישטרה היכלו כאילו

 הוא המאורגן״, ״הפשע לשורות להחדירו
 סופו. ועד מתחילתו שקר

 המפקח לדרישת להיענות היועץ יסרב זאת לעומת
 לדין הארץ את להעמיד תבורי, חיים הכללי,

 זו. בפרשה המישטרה נגד הוצאת־דיבה על
 והאמין בתום־לב פעל העיתון כי מניח היועץ

השקרן. הסמל של לסיפורו

ישראלי שותף
■דוח

 המיפרץ, כמימי כאל־טור, הנפט קידוח
 של כעוכי אמיתי נפט של דשיככה הגיע

 ששיככת־ הראשונה הפעם זוהי מטר. צ0
 בעובי המוחזקים כשטחים מתגלה נפט
 מחצי,מטר. יותר שד

 השבוע בסימנים. ולא ממש, בנפט מדובר הפעם
 הנפט אם לקבוע כדי גיאולוגיות בדיקות נערכות

 שיהיה או עוצמה, ובאיזו בעצמו לפרוץ עלול
לשאבו. צורך

בו ושותפת רבות, אמריקאיות לחברות שייך הקידוח

 קודמת ידיעה (ראה אחוזים בחמישה ירדן חברת
והלירה). אתה במדור

 0־303 *חזיר האוצר
 סרט־ס למפיקי

ישראליים
 ישראלים, סרטים למפיקי יוחזרו ל״י אלפי מאות

 ספטמבר לחודש 1976 ספטמבר חודש בין שהוקרנו
 איש. אלף 300 על עלה בהם הצופים ושמיספר 1977

 להקטין מישרד־המיסחר־וד,תעשייה החליט בשעתו
 קולנוע כרטיסי על החזר־המס שיעורי את במחצית
 מעל שנמכר כרטיס כל עבור ישראלים לסרטים

 בסרטים קשה פגעה זו הוראה כרטיסים. אלף 300ל־
 הישראלים הסרטים ומפיקי מיסחרית בהצלחה שזכו
 הישראלי. הסרט של סיכוייו חיסול בד, ראו

 הישראלי, הסרט על הממונה הצליח עתה
 מישרד־האוצר את לשכנע אפדכוים, כועז

 לתוקף שנכנסה זו, החלטה דכטל
 רטרואקטיכית. ,1971* כספטמכר

 שהוקרנו ישראלים סרטים על רק תחול היא
 כמה עשויים מכך כתוצאה .1977 ספטמבר מחודש החל

 של בגובה נוספים בהחזרי־מס לזכות מפיקים
ל״י. אלפי מאות

מזכירות איש משכורת
ל״י אדן■ 19 :,,..אגד

 אגד, בקואופרטיב מיפנה האופוזיציונית הסיעה אנשי
 תלוש של העתקים הקואופרטיב חברי בין מפיצים

 גולדמן, אברהם אגד, מזכירות חבר של המשכורת
 ברוטו הרישמית שמשכורתו למרות כי המוכיח

 בחודש למעשה קיבל הוא ל״י, 5245ב־ הסתכמה
 ל״י. 19,194 בסך משכורת השנה ספטמבר

 ניתן כמשכורת ״י ל 9,000מ־ יותר שד סכום
 ״עכודה עכור כתשלום המזכירות דחכר

נוספת״.
 לתלוש המצורף בכרוז טוענים, נזיפנה אנשי

 ידאג לא הכנסתו, שזו ״מי גולדמן: של המשכורת
 הסוציאליים תנאינו ולהטבת הוגנת למשכורת לנו
שעות.״ וחצי שבע של עבודה יום על ישמור ולא

תסקיר מחפשים
למנדלבאום

 משה הד״ר מישרד־המיסחר־וד,תעשייה, מנכ״ל
 של בשכר כסגן לכהן הצעה עתה שוקל מנדלבאום,
 לפיתוח הבנק של מועצת־המנהלים יושב־ראש
התעשייה.

 במעמדו עצום פיחות יהווה זה תפקיד כי ספק אין
 הבנק, של החדש יושב־הראש מנדלבאום. של

 שכר. מקבל אינו פרידמן, אברהם
 שר־המיסחר־ שד מאמציו כמיסגרת

 את להעיף הורכיץ יגאל והתעשייה
 כציר לכהן לבלנדדכאום הוצע מנדדבאום,

 שמחה שר־האוצר אולם כניו״יורק, כלכלי
 כסופו שנמסר המינוי, על וטו הטיל ארליך

דינשטיין. צכי ״ר לד דכר של

הדוהר הרב
כאח מתלוננים מישטרתיים חוגים
 של כדרכים ההשתוללות על רונה

 הרא־ הספרדי, הראשי הרכ מכונית
 יוסף. עוכדיה שץ־לציץ

 דוהרת נראית הרכ של מכונית-השרד
 ירושלים, כרחובות רכה בפראות

 נהוגה והיא בתוכה יושב הרב כאשר
 שהם. (״מוישל׳ה״^ משה נהגו כידי
 כך נוהג שהוא כמישטרה טען הנהג
 זה מסיגגון הנהנה הרב, הוראת על-פי

 נוהג הוא שכאשר כעוד נהיגה, של
 הרב זהיר. כנהג נחשב הוא כגפו

נהגו. טענת את אישר

4


