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 בו. הכלול המידע טיב את לבדוק המישפטי
 כמטר כבירים קצינים עם שנערך כבירור
 מדובר כי הם,־נכד, :הסישטרה של הארצי

 שנגנז וכלתי-בדוק, בדתי־אמין כמיסמך
 שהיה למי שהוגש אחרי מייד בך כשד

 מישטרת של המרכזית היחידה מפקד
 של קיומו מרכוס. יגאל תל־אביכ, מחוז

 למפקד לא בלל, ידוע היה לא זה מיסמך
 למפכ׳׳ל. לא וגם תל־אביב מחוז מישטרת

 מם־ההבנסה, לנציב כלל נשלח לא הוא
 חקירה כשום גם פתחה לא והמישטרה

כעיקכותיו. גלויה
 להיות עשויות היועץ־המישפטי של לחוות־דעתו

 שימרון, ועדת דו״ח של מהימנותו לגבי השלכות
 המאורגן הפשע של לקיומו המתייחס שבו שהחלק
 לוועדה. שהוגש זה מפוקפק מיסמך על בחלקו מתבסס

 מהימנות את היועץ־המישפטי יפסול אם
 מהלומת־מוות זו תהיה המיסמך,

שימרון. לדו״ח

י•^בושי של וינידו

למולדתם. לחזרה כעצמם ולהתארגן להכרה,
 פיני כומר בידי שהוקמה חברה היא טורם אידיאל

 בעיקבות בארץ. צליינים סיורי תחילה שאירגן צעיר,
 עצמאית חברת־תיירות הקים 'אלה סיורים הצלחת

 מחברות־התיירות אחת הפכה; במהירות, שהתרחבה
 שנה מדי הטיסה סקנדינאוויה, במדינות הגדולות

 לישראל, עממית בתיירות פינים תיירים רבבות
 מישרד הקימה אף החברה אירופה. ומדינות יוון

בירושלים.
 בהוצאות הסתבכה שהחברה אחרי באחרונה, אולם

 נקלעה היא ומחשבים, ענק מיבנה ברכישת עצומות
 שעבר. בשבוע הרגל, את שפשטה עד כספיים לקשיים

 לבעלי־ חייכת נשארה הפינית החכרה
 כבחצי• המסתכמים סכומים כישראל מלונות
 בוטלו מהתמוטטותה כתוצאה דולר. מיליון
הקרוב. לקיץ כישראל להדרים הזמנות אלפי

 חסן - גור■
ס ר אל פ שר י

 גל נגד נואשת מערכה מנהל מישרד־האוצר בעוד
 עלולה במשק, שונים בסקטורים תביעות־השכר

 תביעות נגד הממשלה של הטיעונים מערכת כל
 שיעור ייחשף כאשר מוחצת, מהלומה לספוג השכר

 והח״כים. השרים של למשמרותיהם התוספת
 ,15$ עד של כשיעור לתוספת־שכר כניגוד
 כענפי להסכים הממשלה מוכנה שעליה
 לעצמם בי יסתבר והשירותים, הייצור

 תוספת ״בים והה הממשלה שרי הבטיחו
 ,70$ל* עד ,המתקרב כשיעור •ככד

 .1978 ינואר מחודש רטדואקטיווית
 תסתבר והח״כים הממשלה שרי של בשכרם העלייה
 בשיעור השופטים, של משכורותיהם יועלו כאשר
 הכנסת. של ועדת־הכספים להבטחת בהתאם דומה,
 של לזה צמוד הממשלה שדי של ששכרם מאחר
 צמוד הח״כים ושכר העליון, בית־המישפט שופטי
 להעלאת ההסכמה תגרור שרי־הממשלה, לשכר

 -70ס/סל־ 50ס/ס שבין בשיעורים השופטים, משכורות
 העם. נבחרי בשכר גם דומה עלייה

 עובדה להצניע יכולתם ככל יעשו והכנסת הממשלה
 הסקטורים שעובדי כדי הציבור, מעיני ■ולהעלימה זו

 נבחרי־העם של האישי במופת ייתלו לא השונים
דומים. בשיעורים תוספות־שכר לדרוש על־מנת

אה ש ובו! ת ה
אהייל נסיגת

 איראן מצבא יחידה להצבת הסבים באשר
 שם, האו׳׳ם מכוח בחדק לבנון, כדרום

 נסיגה :אודטימטיווי תנאי השאה הציג
הזה. החודש פון! עד השטח מן ישראלית

 עצמו את מציג שיעי, מוסלמי שהוא איראן, שליט
 שחסרה בדרום־לבנון, השיעית האוכלוסיה כמגן

זר. בעל־חסות כה עד

די□1חע הארי□
ת החס־ו־ה א
 חקירת את השלימה בגולן האו״ם מיפקדת

 — דמשק כביש ליד בסוריה, שאירעה ההתפוצצות
 ביניהם איש, 12 ניספו שפה החודש, בראשית עמאן,

 הסורי. הצבא של אלופי־מישנה שני
 היה ההתפוצצות שמקור אישר האו״ם

 סוללה כעל אלקטרוני מכשיד־חאזנה
 התגלותו. עם עצמו את שפוצץ גרעינית,

 זהותם לגכי דיעה כד חיווה לא האו׳׳ם
המכשיר. מטמיני של

שפט׳  היועין־המי
״1ה־> מן־0י7ד..ו ■ס״חס

 ברק, אהרון הפרופסור היועץ־המישפטי־לממשלה,
 חוות־דעתו את הזה החודש לסוף עד לנסח עשוי

 המישטרתי המיסמך של ומהימנותו לטיבו בקשר
 שהוגדרו האנשים 11 של שמותיהם נכללו שבו הסודי,
 כראשי תל־אביב מחוז מישטרת של המודיעין על־ידי
 בישראל. המאורגן הפשע

 הדיבה במישפט לראשונה הוצג הסודי המיסמך
 הארץ כתב נגד שפירא מוניה סזחר־המכוניות שהגיש

 עם שפירא של כביכול, לקשריו, כהוכחה יפת, זאב
 הטיל המיסמך הגשת בעיקבות המאורגן. הפשע

 את שימנע המיסמך, על חיסוי צו היועץ־המישפטי
 בעיקבות אולם בבית־המישפט. מהימנותו בדיקת
 שאוזכרו מהאנשים כמה של פרקליטיהם פניות

היועץ־ החליט סביבו, מהפירסום ונפגעו במיסמך

ה ■סודר ד ע ס
 רימון, (״כושי״) שמעון של המלאה הביוגרפיה

 חלקו על שנים וחצי תשע של מאסר עונש המרצה
 העומדת בפרנקפורט, הישראלי קשר־הסמים בפרשת

 בהוצאת־הספרים אחדים שבועות בעוד להתפרסם
 מחודשת סערה לחולל עשויה אחרונות, ידיעות של

 שכושי שונים אישי־ציבור נעים לא במצב ולהעמיד
בסיפרו. אליהם מתייחס

טבה״ יימיבצע אנ
ה בטלוויזי

ת או מ צ ע ה ם־ ביו
 הבמאי■ של סירטו אנטבה״, ״מיבצע

 על■ חשכוע נרכש גולן, מנחם מפיק
 כמוצאי ד,הקרינו בדי הטלוויזיה ידי

 הראשונה הפעם זוהי יום־העצמאות.
 ישראלי סרט הטלוויזיה תקרין שכה
 לפני רק הסתיימה שהפקתו חריט,
 הסרט הקרנת זכויות תמורת שנה.

 סכום דמפיקיו הטלוויזיה שילמה
מעו שולם לא שבמותו תקדים, הסר

 שהוקרן עלילה סרט שדם עכור דם
 ל״י. אלף 300 — בטלוויזיה

 יום כמוצאי יוקרן אנטבה״ ״מיבצע
בלילה. 122 כשעה העצמאות,

 חטיבת של המהוללים הלוחמים אחד לשעבר כושי,
 בעת שלו המלאה הביוגרפיה את כתב הצנחנים,

 להבריחה והצליח הגרמני, בכלא בצינוק ישיבתו
 אצלו. שביקר ישראלי ידיד באמצעות החוצה
 מגודל המרתקים חייו קורות סיפור מלכד
 פליליות כפרשיות חלקו את כספר בושי
 המדינה, את כיטעתו שהסעירו רכות

 הוא השאר בין חדש. כאור חלקן את ומאיר
 כשנה, לפני מהודאתו, כספר, כו, חוזר

 מפורסמות, כפרשיות־רצח חדקו כרכר
 תיקווה מתוך ההודאה את יזם בי מודה

 כבלא מאסר עונש וירצה לישראל שיוסגר
 גרמני. ככדא כמקום ישראלי

 אחרי בינלאומי, פירסום צפוי כושי של לסיפרו
 מישאלה הביע כבר שפיגל דר הגרמני שהשבועון

 הנמנע מן לא בהמשכים. הספר פירקי את לפרסם
 שהמפיקים אחרי סרט־עלילה, גם יהפוך הוא כי

 זכויות את רכשו שפירא ודויד1 בן־עמי יורם
 בקרן יופקד הספר מהכנסות חלק שלו. ההסרטה
 לשיחרורו. עד כושי עבור שתישמר מייוחדת

 ועד כישראל והולך מתארגן בינתיים
 שילטונות אצל לפעול המתבונן ציבורי,
לכושי. חנינה הענקת למען גרמניה

פינים תיירים
ץ נתקעו אר ב

 בטיסות־שכר לארץ שהגיעו פינים תיירים 300מ־ יותר
 נתקעו טורם, אידיאל הפינית התיירות חברת של

 החברה. של פיתאומית פשיטת־רגל בעיקבות בארץ
 הפינים התיירים נאלצו מכך בתוצאה

 בבתי־ שהותם תמורת את כעצמם לשלם
מראש שידמו שעכורה כארץ, המלון

 התן השנה יהיה גורי חיים והמשורר הסופר
לסיפרות. ישראל״ ״פרם

 * השופטים בוועדת באחרונה נפלה כך על ההחלטה
 ישראל פרסי חלוקת הפרס. בחתני הבוחרת

 חגיגי בטכס העצמאות ביום השנה תיערך
המדינה. של השלושים חגיגות לרגל המקובל,

טו א ל אה פ ת רו היו ל
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 מאמצים לאחרונה עושה פלאטו־שרון שמואל ח״כ

 עליהם כי הקואליציה חברי את לשכנע כדי ניכרים
 ארליך. שימחה של במקומו כשר־האוצר, בו לבחור

 זו, בפעולת־שיכנוע שלם לובי מפעיל פלאטדשרון
 מינויו ברעיון שיתמכו עיתונאים לגייס גם ומנסה

 בכנסת. בדיחת־היום הפך שהדבר למרות בשר־האוצר,
 החקירות מחלקת לידי בי הסתבר, בינתיים

 חומר הגיע הארצי כמטה המישטרה שד
 שניהל הבחירות למערכת הנוגע חדש

 כידי היה לא זה חומר פלאטו־שרון.
 מימצאי את שהגישה כעת המישטרה

 החומד לממשלה. ליועץ־המישפטי חקירתה
 היועץ־המישפטי, לידי הוא גם יועבר החדש

כנושא. מסקנותיו את גיכש לא שעדיין

ם סי איזוריים בנ
ם של לו ש ר . שי עכ

 -] שנולדה עכשיו, שלום העממית המחאה תנועת
 הממשלה, לראש קציני־המילואים מיכתב בעיקבות

 הצטרפות בעיקבות פעולותיה את להרחיב עומדת
 הבא בשבוע הראשון ביום לשורותיה. המונית

 רחבי בכל איזודיים כנסים לקיים התנועה מתכוונת
 בחיפה, המערבי, בגליל יתקיימו הכנסים הארץ.

 פתח־תיקווה, חולון, תל־אביב, נתניה, ירושלים,
 הכנסים מועדי על מדוייקים פרטים ועוד. באר־שבע

 בעיתונות. השבוע בסוף יפורסמו
 התנועה פעילי אד כי נודע בינתיים
 קציני־מידואים כמה להצטרף עומדים

 בצה״ל כשירותם שפרשו כבירים,
יוסיהכיפורים. מידחמת שאחרי כתקופה
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ה צפויה ש די ב
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 חמשו• קדהתעופה פתיחת בעיקבות
 הלאומיות התעופה הכרות של תף
 לרודוס, ישראל כץ ויוץ ישראל של

 חופשת של השיא כחודשי יערכו שכו
 צפויה בשכוע, טיסות חמש הקייץ
לרו ישראלים תיירים פלישת השגה

 את שביטלו ישראלים אלפי דוס♦
 בגלל כקפריסין, לנופש תוכניותיהם

 החבלה ארגוני ■אנשי של נוכחות
 הניאה כבל יסעו כאי, הפלסטיניים

 אחד לאחרונה שהפך היווני, לאי
 כיותר המבוקשים התיירות ממרכזי

פלס כמעט בו ושאין כמזרח־התיכון,
 הפד הטיסות שד מחיריהן כלל. טינים

 שבוע הכוללות לרודוס, בוצתיות
 ניכרת' כצורה שהוזלו כאי, שהייה

 שבוע של ושהיה מטיסה כיום והזולות
ה לנחירה הם אף תורמים כאילת,

לאי. ישראלית


