
� �את שרגא מקי ן נ
�50 אחוז מראשית £ ייקור תעדיפי דאוטוכופיפ ב
| דצמבר יגדוש מצכ מיזר — תעריכי -מוניות בנפיעות
ז דכינעירוניות ידיו שיויפ וכמקריפ מפויימיפ אפילו

I נמוכיפ מדנפיעות כאוטיבופיפ
\ כיום נמוכים מחירי הנסיעה הבינעירוניים באוטו•

�30 עד 50 אחוז *הנסיעות במוניות. י, בוסים בכ
�50 אחוז ימוה את המחירים ואף יהיו יי הייקור ב

 "הפיכת הקערה על פיה".
•' מקרים של

ו נסיעה במונית
| זולה מבאוטובוס

3

\ מאת אלי דנון
, דפרקייט דאיייתי יצהר! דיר, נה?ד כיטיפ אלה
�זית נצי: שתתי דביטחו* ?* עליידי דמשטדד, כנוכ

י שיי ארד"כ, כדי 'יבדוק אפ אין יו כוונות זדון
•< כיכי משפחתו שי דנשיא קארטר.

י עו ד דוד שלח לכני שבועות אחדים גלויה לבית
\ הלבן ובה ציטט לטע מספר שבו מדובר על השלכת
�לדים ייאש. כוונתו היתד. לר.גח שביצעו המחבלים ן 

' בכביש דחוף ך ב אוטובוס הדמים
�הלבן סברו,  נראה, שהדברים נוסחו כך שבבית

, כי עו ד דוד מאיים על ילדיו של דנשיא. לפיכך^
X החליטו שרותי הביטחון דאמריקניים לפנות למשטרת
4 ישראל וייבקשה לבדוק כוונותיו ואופיו של שולח

ן דגלויד•
במשך שעות אחדות ניהלו החוקר הישראלי והנציג
!�• האמריקני שיחה עם עו ד דוד נודע כי לא הוסקה

�חה. שום מסקנה שלילית בעקבות הש

; נציג הש.ב. האמריקני
השתתף בחקירת
• עורר דין אילתי

 "מעייכ" >
> מאת סיפר

$ מנכ ל דאוצר, כרוכ'ל
ל � יעלב :אמן, ביקש ממינ ל
> � ?הל הרכב להעמיד לרשו
I תו מכונית פיאט", במקום >
,וולוו" שביין( מכוניות ה )
)� $ משתמשים המנכ"לים נ
משרדי הממשלה ? )
? מכיוון שבמלאי מינד,ל>
\ � �רכב אין מכוניות פי <
)� א0' פנויות, הו'גמדד• ל $)� < רשותו מכונית וולוו '. ה
? � ?מנכ"< הקודם עמירם סי
$ � ?ון ממשיך בינתיים בע
< בודתו באוצר ולכן עומ� <
5� לדת לרשותו מכונית ה
< וולוו" בה תשתמש עד?
? � ?כה, ואי אפשר היה להע
\ � I מידה לרשות המגב ל ה
\ חדש. ל
� ל ל עם כניסתו לתפקידו הו
דיע נאמן כי דוא מוותר? ?
?על נדג צמוד. הוא עצמו*
\ נודג ברכב. \

$ מנכ"ל האוצר \
> ביקש "פיאט" >
$- קיבל "וולוו"*

מאת יעקב ארז
 "ב�עריב"

פוברו דצכאי של
�יות בצה'ל כבר ננקטו פעו
שונות כדי שיהיה אפשר לע-
מוד באילוצים התקציביים ה-
מגבילים את פעולות הצבא.
אתרי דיונים במטה הכללי,

הוחלט.

?¥? תכנית העבודה דבאה על
� צד. ל תימשך שנתיים ותשת
1981 � רע על כני השנים 1980 ו
כד* לחסוך בעבודת מטה כיוון
� שחלק גדרי מן דאירועים ו
המשימות ייא ניתן ידיד לבדון
במשך שנה אתת סיכום זה
כבר קיבל את הסכמת בערכת

משרד הב טרון
�ינו תהיה איך ( דבעיה ש
לקיים בכל זאת רמת כוננות

דמהחייבת מן ההערכות של
הארצות הערביות ' — אמר גו-

רה בכיר במטה דכללי)
*• בנושא דאימונים תורחב

(סיר כעמו- 15)

כדי לעננוד באילוצים"

הזדמנות!
נעל, ספורט

וטניס ^
מוצרת חוץ

סוג ב' י
195 ל",
נש בע"מ

רח' ריב ל 12 !
יהי�ניסה מרח רמסגר) .
תל אביב י
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 בדיר עד מעונן חלקית
"
.__ _,. * . ]

� ££3 ן ^ןןי^ עם טמפרטורות גבוהות ל  ̂ •

�דגויין 27—16 , חיפה 28—20 ; �נ רמת  טניפרטירו
^

�אביב 27—19 , הר שומרון: י ירושלים 26—12 תל

�אילת • 32—17 , מפרץ  , 19—26 � 27—16 מישור עז
ן שלמד 30—20

, בעמוד 27 ג"ראי"
ו מתףרסמת רשימת הזוכים בהגרלת הביניים השבועית

בחידון השמלים של ב((2רי3
החידון הבא יתפרסם מחרתיים בגליון יום ח

של מעד*ב

01321"? הראש11?

2 דירות מאו-
בנות 3 חדרים

בפרויקט היוקרה $ }ןחןן5

גנינ? משה ויגאל גינו?
מודעות בידור ייום בעמודי? ,2 25

ג"יאי" שבועמ מעל*כ למשפחה המצורף לגלייו זח

מאת אגי כטלהייס
"עמוס כדנם לא נשגר, כפי שמנסים לתאר זאונ
| כל דעת. כחייל, מאופיו' הוא חיפש מוצא של כמד
ן והשתתפות דחוקריפ כצערו פינקה את האגו שלן

והיא שדניעה אותו לדבר".
כך מסביר ראש צוות
החקירה השלישי בפר-
שת רצח רחל הלר
סגן�ניצב שאול מרקוס
את נכונותו של ברנס

להודות ברצח.
את חלקה הראשון
של ההודאה כתב במס
* בכתב ידו, ועובדה זו
| היוותה נקודה מכרעת
* בשיקולי השופטים לר-
ן אותה קבילה. הגרפולוג
ן ד 'ר אריה נפתלי, ש-
ן בדק את כתב היד ו-
* הישווה אותו למכתבים
\ שכתב ברנם בעבר,

ן קבע לא היו סימנים של אמירת שקר".
�אובן מאיר מטעם ההגנה אמו' ן הפסיכיאטר דיר י
ן דברים שתאמו את התיזה של המשטרה והתביעה לא
.9 היה כל צורך בשימוש באלימות כלפי ברנס, היה די

י. \ בחקירה בכסיות משי
אני רוצה לספר את האמת מאחר שמאז אני לא , \
ן ישן בלילות ואין לי מנוחה נפשית... איבדתי את שליטתי
ן ונכנסתי לדחף ואני מבקש שהתחשבו במצבי ולא תדונו

' — כתב ברנס בפתח הודאתו. = אותי לכף חובה
ן אמר על ההודאה השופט חיים כהן, שכתב את פסק•
ן הדין של בית�המשפט העליון בעירעורו של ברנס על
ניכרת זעקתו של מי שמצפונו רודף אותו I דרשעתו ,
| ומצליף לו, האוחז בקנה רצוץ זה של טירוף הדעת וחוסר
? הדכרה בשעת מעשה כדי שיוכל לדמשיך ולחיות עפ

דתגונן מפני מקטרגיו''. 3 עצמו .די שיוכל לעמוד ויי
�17 באפריל 1975. כעבור יום תש- 2 ההודאה ניתנה ב
! תתף ברנס כשיחזור הרצח ולמחרת כתח במאבק בטענה
רצח מה ז שהוראותיו הוצאו ממנו בלחץ ובאיומים ,
מ פתאום רצח ן אני עמוס ברנס אומר לכם שאני חף

י• (המשך החקירה בעמוד 19) 1 מפשע

! גו�פוולו! קבע:
! והודאת בונו!
I ברצח - אמת

̂)32 80 -"דף! מערכת 
IV / עם היתרון הבלעדי
̂ן 55ק*. ד^

שדפ. עמן ד.אל7�,11ד10יקה מ"פן
: 02 יר1שליםטל7ז5338 הימא! פחסמ1בט"מ *�•

?א היום 58 ע18 .**% _"א "",_ לגליון זה מצורף
יום ד' א' כסלי 1 11"
̂י? 21.11.79 תש"ם •?

0 

גלייו מסי 9756 י~� שנה ע"ב שבוע ו ו

המחיר —?7 ל"י כולל מע"מ מעדיכ

סדיהעייד הראשיו ע• '1ילינד ז"ל ! למשפחה המיי

I! טנקים ומטוסים הוחשו למקום * הרוגים ופצועים בקרבות עם מזדיינים, כנראה בני הכת השיעית, חסידי חומייני
מאת עודד גרנות ו
שהשתלטו על מסגד"חסלו את הכופרים
�חראם" — זו הפ- אל
קודה שנתן לפנות בד
קר יורש העצר הסעודי
האמיר פאהד, בעמדו
לעזוב את הפיסגה ה-
ערבית בטונים, כדי

לחזור לארצו.
(לפי וירסד. אחרת החליט
הנסיך להטאר בטוניס ולנהל
משם את הפעילות נגד ד.

כופרים").
הכק�דה ניתנה בעת שהת-
קבלו ידיעות על קרבות דמים
בעיר ההדושה מכה, בין כו-
חות סעודיים גדולים לבין
כמה מאות אנשים מזויינים,
שזדותם לא הובררה, אשר
השתלטו על המסגד דגדול ב-
מכה שהוא אחד המקומות
המקודשים ביותר לאיסלאם
לפי אחת הידיעות הם מח-
�90 בגי זיקים בתוך המסגד בכ
סר כי נהרג ערובה כן ני

(סיף כענ"ד 2)

הוועדה המרכזת מתכנסת הבוקר * משל הקדים שובו מחו"ל והכריז: תבענו מיגאל הורביץ לרדת מן המהפר 3
מאת ישעי"ו אכיעפ

� �דכזת של ה דיועדד. הנ
� הפינדריה, בראשותו שי1 ה
�והמ נושי מזכ"ל, ה"כ יי
� (שהקדיפ אנוש שובו ניגוד
� �), ענידה להתכגפ דכו די
�8 בישיבת חירופ, כדי קד כ
�  "צעדים תיוי

ידחליט עיי
ביפ וכלתי שיגייתייפ" נגד
� דאיצד יגאי1 תכניתו של שי

דורכיץ.
ניר משל קיבל עיד אמש
� של �י דיווח מפורט עיי צע
�דאוצר ומשמעותם לג- שר
בי דעוב-יפ בכלל *דשכ�

כית ד�לעות כמיוחד
בקרב רא^י ההסתדרות הת-
גבשה הדעה, כי הפעם יש

(סיף כעמוד 15)

ההסתדרות דנה בהצעות למאבק !
"בלתי שגרתי', נגד תכנית הורביץ !

מאת שי".א מקד
וגבי קסלר

שר דאוצר יגאל דורכיץ
עוברד לכנפ את הקבינט ה-
כלכלי כינויפ הקרוכיפ,
כנראד ביופ א', כדי לדון
על דהייטית נושכות שעל
� דכדק — ככי דנראה דה
� צאית דניגישיד וצטצומיפי !יגיור. כדבר קיצוציפ כדו

בכיה דאדפ בשיריתיפ
הכוונה היא לנעות אדם
לתפקיד מיוחד של ממונה על
צימ*ומי כוח האדם בשירו-
תים (המועמד י"א יוסף

וולף)
החלטה נוסכת הנבדקת כעת
היא הטלת מס ערך מוסף על

נסיעות לחו"ל.
השר הורביץ תומך בתוספת
� של 100 אחוז אך זאת יוק
בתנאי שלא יחיו תוספות שכ~
אהי�ות כוונתו היא להקפיא
את הסכמי השכר עד שנת
1981 ועם זאת לשמור על ה-
�יי באמצעות מבציר שכר הריא

הוספת היוקר.

החשמל התייקר
אתמול;

המים מתייקרים
היום

�זשמל -יעלו תעריפי ד
� �8 30 אדיז בממוצע, רט ב
�1 בנוכנוכ-. �ת מ רואקטיוד
דעיאת התעריפיפ תעלד
�ייריפ לצרכן את נרד** דמ

כי14 אחוז
את יילור החשמל אישרה
אתמול ועדת הכספים, על פי
בקשת משרד האנרגיה נציגי
המשרד וחברת חשמל הסבירו
כי הייקור נוב! מייקור הדלק
לפני כחודש ומהצורך לכסות
גרעון של מייייארד ל' י שנו-

?
צר בהברת חשמל שארית "

גרעון בסך 400 מיליון ל''י,
תיםפג עיי חברת השמל ע"י
העמקת הגבייה, הקטנת מלאי
� י הדלק, הקפאת כה אדם ופעו

לות ייעול וחיסכון בתיפעול
המתקנים.

• בעקבות ייקור החשמל,
תאשר היום ועדת דכספים של
הכנסת ייקור תעריפי המים

�22 אחוז בממוצע. ב
� • בסוף השבוע תדון ה
� וועדה בייקור תעריפי התיק
�52 אחוז בממוצע. שורת ב

הקבינט הכלכלי מכין
צעדים נוספים

דובר הפנתרים:

̂י מעצרים נוספים ! שליטתנו"  מני כהן: "לא התכוונו לאלימות, אבל העסק יצא מתחום
מאת צבי זינגר ו

יא דתביונו לאייימ—"
יצאנו לדבגין נגד דמדיניית"

-כיכלית ודדתנחלויות אין
ני דבר נגד דמשטרד, א- יי
כנו- עכרייניפ משכינות ש-
�ו מואל דנביא וקטמון ניצי
� את דדכגנות בדי לנקופ ב
משטרד" — אמר אמש דובר

דכנתריב, מני ב-ן
�נו הוא הוסיף כאשר רא
שהעסק הזה מידרדר, ניסינו
להרגיע את המפגינים, אבל
הוא כבר יצא מתהום השליטה

שלנו".
(כתבד בעמיד 3)

� מספר ה&וטיים שנפצעו ב
התפתחויות יום אתמול כירוש-
�20 כולם קי,, לים נאמד ב

; חוץ מניצב אריה איבצן, מפלד

� המחוז הדרומי, שנכצע בייח
� יו מאבן גדולה ונגרם לו ח

תך עמוק.

� , ניצב איבלן דועבר לבית
החולים שערי צדק שם נת-
ן פר החתך דוא אושכז במח-

�נלסטית לקה דכירורגית
20 '� כעת דדבגנות נעצ
חגודימ וכמש- דלי�יד

�* דמשטרד מעצריש 1 ביצע
צטרד גמ נע- .י נוספים דמ

� רכת לל,ר>-ת דבגנות ניכ
פות דעלילית לדיית די•" !
! � � את פוד"תיד כ 'תיגכר
כירד וכמקימית א"רי2 — י
! � �ת 6תגכי�ת מאנשי ד לרב
י-ידד דמי—ת ללו-מת ;
כמיריר שיי 5<ג"- ו
מכקד משטרת ירושלים, !
� ז �איליהו אמר כ תג צ צבי בן
דידפגנות לא הפתיעו את ה' \
משטרה '. 1
המשטרה התערבה בכוונה !
רק בצמתים ועשתה ככל יכול' .
תה לא לחרוג משימוש סביר י
. � בכוח לא גרשה לערוך הפג
נות בלי רשיון אבל אם יבק- !
שו אמליץ לתת רשיון בתני ן

' אים מסויימים

עבריינים בשכונות!
! ניצלו ההפגנות לנקמה במשטרה

בלבד! ג •3.3.3̂* | .ג4
̂" . 1הו מחירה של 8
̂" כורסת פאר זו .,̂ ^^^^5 לתקופה קצרה̂^
̂^במסגדת ה מבצע  ̂ ן
כורסה זאת היא חלק ממערכת
-ישיבה מקסימה בעיצוב מהודר
ובאיכות ללא פשרות,
(6 כורסות) רק 13998 '" מחיר כל המערכת

* במבחר בד? קנבס
̂ם נבד? דפוד ףןוים-בגוויתובם! ן ניתן להזמין 

1 מחירים מיוקרים,חלקים מקוריים.אחריות.
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I 1 כל חה שרציתלדטת על

ן ועדשות מגע
1ולאידמת>זתמילשאול'1
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