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 הלא• בעתיד יקים אומנם רביד, יצחק שלה,
ממשלת־ליבוד־לאומי. רחוק

חב חפנו הליכוד מנהיג לביו רבין ביו היחסים
 של השוטפים דיווחיו בעיקבות האחרון, בשבוע יםר

הת בו הרגע למן קיסינג׳ר, עם המגעים על לבגין רביו
בכישלון. שיסתיימו ברר

מע את גם תחזק ממשלת־ליבוד־לאומי
 ותאפשר מיפלגתו־שלו, כתוך רביו של מדו

בממשלה. שינויים לערוך לו

ל ד ח ה מ ה
בו! היה חו מ

 שהגיבה ממשלת־ישראל, של ההסברתי המחדל
 קיסינג׳ר, הגרי של תיווכו כישלון על ניכר באיחור

 לא והמצרים, האמריקאים זאת שעשו אחרי כשעתיים
 ביום עוד מראש. מכוון אלא הזנחה, של תוצאה היה

המס ממשלת־ישראל, גירסת נוסחה האחרון השישי
תגו לעורר נועדה ואשר השיחות, כישלון את בירה
לישראל. אוהדות בות

ה לצוות כבקשה פנה קיסינג׳ר אולם
 את המאשימה תגובה יפרסם שלא ישראלי,
 אדמת על שוהה עצמו הוא עוד בל מצריים,
תי לא שלו שהנייטראליות כדי ישראל,

זו. לבקשה נעתר רבין יצחק פגם.
 לפי צריכה, היתה האמריקאית שההודעה למרות
פור היא חצות, אחרי שעה חצי להתפרסם המתוכנן,

 פיר- אחריה ומייד קודם־לכן, שעה בוושינגטון סמה
מצריים. גירסת את המיצרי שר־החוץ סם

קצ הודעת־ביניים נוסחה ראש־הממשלה במישרד
 הודעה גם אולם חצות, אחר באחת פורסמה וזו רה,

מצריים. נגד בחריפות מלצאת נמנעה זו

 קיסינג׳ר של מטוסו נאות לא ביותר, והדחופות פות
 קיסינ־ ירושלים. ליד עטרות, בנמל־התעופה לנחות

במסוק. לירושלים ולהמשיך בלוד, לנחות הקפיד ג׳ר
 שארצות■ ברורה הודעה זאת היתה

הער ירושלים בסיפוח מכירה אינה הברית
 הערכי, כצד נמצאת עטרות לישראל. כית

ירדני. נמל־תעופה והיתה
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 פתח שטנגר, שלמה ההסתדרות, מבקר
 חכרת ששילמה העמלה פרשת בחקירת

 לאמרגן ידלין, אשר הוראת לפי העובדים,
הזה״. ״העולם שגילה כפי גינזבורג, קלמן

הנתו כל את לו לרכז לצוות־בדיקה הורה המבקר
המר המשביר חברת קנתה בה לעיסקה, הנוגעים נים
ושיל נייר, לציפויי ליבר מיפעל את לתעשייה כזי
 תיווך. על לגינזבורג לירות אלף 12 של עמלה מה

 ראשי בהתנגדות היתד, העמלה לתשלום ידלין הוראת
 ניסה שגינזבורג לאחר תמיהה, ומעוררת המשביר,
 עיסקה אותה על קומיסיון לו לשלם ליבר את להכריח

עמלה. כל לו מגיעה לא כי קבע ובית־המישפט
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 של כמס־ההבנפה הרפורמה תוכנית שלת
כן־שחר. חיים

 רב, חומר האחרונים בימים מפיצים ספיר אנשי
 אף וספיר בן־שחר, שבתוכנית הליקויים על המצביע
 (כינויו חב״ש של תוכניתו בי מקורביו בפני התבטא

במדי אפילו מתקבלת היתה לא בן־שחר) חיים של
חבש. כמו נחשלת נה

על פ ת מי חו ת פ מ  ל
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 להקים עומדים לארץ שחזרו יורדים שני
 מהפכנית בשיטה מנעולי-דלת לייצור מיפעל

כארצות-הכרית. בכר הנפוצה ישראל, לגבי
 לא הדלתות מנעולי נפתחים זו שיטה פי על

 כדוגמת אלקטרדמגנטיים, בכרטיסים אלא במפתחות,
 כזה מנעול בעל לכל הבנקים. של הבנקומטים כרטיסי

 יהיה ניתן באמצעותו שרק משלו, כרטיס יהיה
 או לזיוף אפשרות כל ללא הדלת, מנעול את לפתוח
המפתח. של העתקה

שרי□ עוזר׳ ה
ם רגני א ת מ

 מתארגנים החלו השרים ויועצי עוזרי
 לקביעת להביא במגמה האחרונים, בימים
 ולהטבת לעוזרי-השרים, קבועות דרגות

תנאיהם.
 את מקבל מהם אחד כל כי טוענים עהרי־השרים

 עבורו, שלו השר מפעיל אותו הלחץ, לפי דרגתו
 הליש־ מפקידת אפילו נמוך שכר מקבלים מהם ורבים

עובדים. הם בה כה
 תשלום מקבלים הם אין כי השרים עוזרי טוענים כן
האי בהוצאות הקיצוצים וכי נוספות, שעות עבור
 שאין מאחר בהם, פגעו ולישכותיהם השרים של שיות

 ולחייב ולינות, ארוחות על עוד לחתום יכולים הם
מישרדיהם. חשבון את

 בשבוע להיפגש עומדת עוזרי־השרים של מישלחת
במע עימו לדון כדי המדינה, שירות נציב עם הבא
 מן- מדינה עובדי הם כי לקבוע ובעיקר האישי, מדם

 העוזר את איתו מביא שר כל היה כה עד המניין.
 מוצא היה לו שקדם השר של והעוזר שלו, האישי
חסר־פרנסה. עצמו

ץ ניצחון כי לרכינו
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 יגבירו הפידאיון
ע נסיונות הפיגו

 כישלון על הראשונית הערכית התגובה
 כגל הנראה, בבל תתבטא, קיפינג׳ר שיחות

 ופעולות חדירות פיגוע, ניסיונות של חדש
למיניהם. הפידאיון אירגוני מצד טירור

 לאש״ף, ירוק אור- עתה יתנו המצרים כי נראה
 שעד מפעולות־הטירור, הסתייגויותיהם כל את ויסירו

 הפידאיון שאירגוני לוודאי קרוב לרסנן. ניסו כה
 ניסיונות־הפי- לחידוש גם השיחות כישלון את ינצלו

 האחרונה שבשנה בחו״ל, ישראליות במטרות גוע
מהם. נמנעו
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התכד בנסיעותיו שגם משקיפים מעיני נעלם לא

א הגיליון ב ה
 תוקדם כן רעד המועד, כחול יופיע
הופעתו.

 ככר הארץ ברחבי יופיע הגיליון
 ויימצא כמארם, 31ה־ הבא, כ׳ כיום

המכי במקומות תל־אכיב, כרחובות
א/ יום כמוצאי בבר המוקדמת, רה

תתוג בארצות־הברית ישראל של ההסברה מערכת
 בין שנעשה סיכום על-פי הקרובים. בימים כבר בר

 בארצות־הברית, ישראל שגריר לבין ראש־הממשלה
 סוכם הארץ, את זה של צאתו ערב דיניץ, שימחה

שונים. אישי־ציבור מהארץ יישלחו הקרובים בימים כי

תי המימון ג ל פ מ ה
שראי ליצוא מא

 לשר־האוצר הבטיח ישראל״ ״בנק נגיד
האש מכספי המיפלגתי המילווה את לממן
מאו ולמיפעלים לייצוא המיועד המכוון, ראי

שרים.
 למילווה הכנסת של ועדת־הכספים שתיתן הערבות

 המילווה את יקבלו לא המיפלגות אם ראוייה תהיה לא
 אחוזים. מתישעה פחות של ביותר נמוכה בריבית

 המילווה את לממן להסכים ישראל בנק על לשם־כך
 למיפעלים המיועדות מקרנות או הייצוא, מקרנות

מאושרים.
 מישפטיים בצעדים הפועל רסלר, יהודה עורך־הדין

 כדי ישראל, בנק נגד גם לפעול עשוי המילווה, נגד
למיפלגות. ייצוא מימון כספי להקציב ממנו למנוע

ר פי יוצא ס
ד ר נג ח ש בן־

 פועל ספיר, פינחס לשעבר, שר־האוצר
להב• מישרד-האוצר בתוך הקלעים מאחרי

 נוסף לניצחון זכה רבינוביץ יהושע שר־האוצר
 רייך, אשר ד״ר נאמנו, בחירת עם השבוע, במיפלגתו

ב העבודה מיפלגת של הצעירה המישמרת כמרכז
תל־אביב. מחוז

 למיכה סטירת-לחי היא רייך של בחירתו
 בה עד שלטו שנאמניהם כרעם, ועוזי חריש

 היה רייך העבודה. של הצעירה כמישמרת
 תל-אכיב, בעיריית רכינוכיץ של עוזרו

כמישרד-השיבון. ואחר-בך

מן רג ר ב ס קיצוץ א
 גאון־הקולנוע של האחרון פירטו
מ ״תמונות ברגמן, אינגמד השבדי,

 כ־ אורבו כמלוא יוקרן נשואין,״ חיי
 המורכב הסרט, בארץ. כתי-הקולנוע

 תובניות־טלוויזיה, שש של מפידרה
 על-פני הקולנועית כגירסתו מתמשך

 ב׳ הסרט מפיצי שעות. לשלוש קרוב
ההק משך את לקצר ביקשו ישראל

 הם כסרט. קיצוצים על־ידי כארץ רנה
 לבקש פדי עצמו, לברגמן כמיברק פגו
לבך. רשותו את

 לא לישראל, באהדתו הידוע כרגמן,
 כתנאי־העכודה להתחשב מובן היה
 במיב־ כארץ. כתי־הקולנוע עובדי של
קי בל אוסר שהוא הודיע אישי רק

אחת. דקה של אפילו כסרט, צוץ


