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 האמריקאי שר־ההגנה שמערים הקשיים
 טילי לאספקת כדרר שלזינגר ג׳יימס

 אינם לישראל, ארוכי־הטוו־ח ה״פרשינג״
 למסירתם מהתנגדותו כל־בך נובעים

 של התקציביות מהבעיות במו לישראל,
 בי נראה האמריקאי. מישרד־ההגנה

 של הבטחותיו את לנצל מנסה שלזינגר
 מאסיכי צבאי לסיוע קיסינג׳ר הנרי

 הקרקע את בקונגרס להבשיר בדי לישראל,
 הצבא של החימוש תקציב להגדלת

 בשנה. שנה מדי המקוצץ האמריקאי,
 של הבוטות הצהרותיהם את להבין יש זה רקע על

 יהיה לישראל שהובטח הציוד את כי הפנטאגון, ראשי
 לקחת או האמריקאי הצבא ממחסני להוציא צורך
 להמתין תיאלץ ישראל כי ההצהרות מהיחידות. אותו

 האמריקאי הצבא צורכי שימולאו אחרי לתורה
 לנצל היהודי הלובי על להשפיע השאר, בין נועדו,

 , את לתבוע כדי הקונגרס, אנשי בין קשריו את
 הייצור הרחבת את שיאפשר תקציב־ההגנה, הגדלת
במועד. ישראל של צרכיה מילוי לשם הצבאי
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 שהתעוררה הציבורית הסערה למרות
 לראשונה שנחשפו הגילויים, סביב בישראל

 העמלות על הזה״, ״העולם על־ידי
 הישראליים הסוכנים שמקבלים הגדולות

 וציוד לצה״ל נשק המספקות ההכרות של
 לקבל הסובנים יוסיפו למישרד־הכיטחון,

 הודיעה אומנם הממשלה להבא. גם עמלות
 ייאסר שלפיה הצעת־חוק יוזמת שהיא

 לפי אלא ציוד־קרכי לסוכני עמלות תשלום
 — מישרד־הביטחון של מיוחד אישור

 חוקק. טרם החוק אולם
 לצה״ל המספקים אמריקאיים, מיפעלי־תעשייה כמה
 של מישלחת־הקניות אנשי על התלוננו צבאי, ציוד

 מהם שתבעו בארצוודהברית, מישרד־הביטחון
 מבלי בישראל, לסוכניהם עמלות תשלום להפסיק

 הודיעו אלה חברות חוקי. בסים יהיה שלתביעותיהם
 לשלם תמשכנה הן החוק, יחוקק לא עוד כל כי

 הם, אלה תשלומים הישראליים. לסוכנים עמלות
תקציב־הביטחון. מחשבון כמובן,
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 קשה נפגעו העבודה במיפלגת התל־אביבי הגוש אנשי
 שהיה העבודה, במיפלגת השרון מחוז של מהקמתו

 מאנשי כמה בין תל־אביב. למחוז השנים כל כפוף
 למרוד כניסיון המחוז הקמת מתפרשת תל־אביב
 בעת תוכנן שהכנס מה־גם תל־אביב, אנשי בסמכות
 רביגוביץ יהושע שר־האוצר הגוש, מנהיג של היעדרו
מהארץ.

 במיפלגת לכרית לצפות ניתן זה רקע על
 שר־הכיטחון ובין רבינוביץ כין העבודה
 גוש־השרון כהקמת הרואים פרם, שימעון

עורף לעצמו להקים רכין של ראשון ניסיון
במיפלגה. משלו
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הפרופסור שר־יהאוצר, של הכלכלי יועצו

 משה את לרשת המועמד הוא ברונו, מיכאל
 כהוגי כנק-ישראל. נגיד כתפקיד זנכר

 תפקידו את יסיים זנכר כי מעריכים האוצר
 כחודש חודשים, בעשרה כעוד כנגיד

 הפרופסור מוכנס עתה כבר .1976 יולי
 כדי הפורמאלי, העניינים לתחום ברונו

 הנגיד. לתפקיד להכשירו
 כאשר, האוצר אנשי חמת את העלה עצמו זנבר
 הבינלאומית קרן־המטבע של השנתי הכנס בתום

 שר־האוצר עם יחד השתתף בו בארצות־הברית, שנערך
 אשתו, בחברת לבלות, יצא הוא רבינוביץ, יהושע
 חופשה כי טוענים, זנבר של יריביו בספרד. חופשה
 המדינה של הפיננסיות שבעיותיה בשעה בספרד
 משלמי־ בפרצוף ביריקה כמוה משבר, עד מגיעות
החגורה. את להדק הנקראים המיסים,
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 של חיפה מחוז מנהל כלושטיין, יוסף
המעדר סיעת יו״ר שהוא החשמל, חכרת
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 זזד״ר השתמש י בהם .אחד:הגימוקים
 את לשכנע כדי קיסינג׳ר הנרי

 מעבר את קדהות ממשלת*שראל;י
 מיטענים שתעביר אוניית־המיכהן,

 מצב היה גתעלתימןאץ. ישראליים
 אנוואר מצריים, נשיא של בריאותו

 הלחצים כי: טען קיפיגג׳ר אל״פאדאת.
 עלולים סאדאת עתה נתץ בהם

 שבעבר אחרי ליבו, מצב על להשפיע
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לסאדאת, נופף להתמדלב לגרום כדאי :

 העברת מועד על התעקשות בגלל
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כ׳ סאדאת של ליבו
את יתיר ידרשו אם

שאם וד

 כעל המועמד הוא חיפה, עיריית כמועצת
 מקומו את לרשת ביותר הגדולים הסיכויים

 יתמנה כשזה בראש־העיר, אלמוגי יוסף של
הסוכנות. הנהלת ביו״ר

 לבחור אומנם מבכרת היתד, בחיפה המערך סיעת
 ,בתי־ד,זיקוק מנכ׳׳ל ברטל, באביגדור זד, לתפקיד

 להיכנס סירובו על החלטית, הודיע, ברטל אולם
 שבשעתו ראש־העיר, סגן צייזל, לירוחם לתפקיד.

 מספקת, תמיכה אין אלמוגי, של כיורשו נחשב
 של בחירתו על ימליץ עצמו שאלמוגי מה־עוד

 מאחרי־ בעירייה שלו החזק האיש שהוא בלושטיין,
 במילחמת הירדני בשבי היה בלושטיין הקלעים.

 את בילה הוא בנהריים. שנלכד אחרי העצמאות,
 ברב לראשונה פגש שם מאפרק, במחנה שביו

 בירושלים, העתיקה בעיר שנישבה כהן, שאר־ישוב
 ועדה על־ידי בחיפה ראשי כרב לאחרונה ושנתמנה

בראשה. עמד שבלושטיין
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ש יועלה ד ח מ
 להגשתו־ פועל רבינוכיץ יהושע שר־האוצר

 מימון להבטיח שנועד החוק של מחדש
 לחסל להן לאפשר בדי למיפלגות, ממלכתי

חובותיהן. את
 כי הטוענים במערך, חוגים של טענתם למרות
 מחדש, החוק של להעלאתו כשרה אינה השעה

 לוחצות ציבורית, לתסיסה לגרום עלול הוא שכן
 עד־כדי־ וחרות מיפלגת־העבודה של הכספיות הבעיות

הציבורי. הזעם למרות החוק את להעביר ינסו שהן כך,

ם עלי ם, הפו  שובתי
ם עסקני מטיילים ה

 כמיפעלי העבודה סיבפוך של בעיצומו
להיות המאיים בחיפה, ״כלוכנד־־תלמה״

 והחריפים החמורים מסיכסוכי־העכודה אחד
 מחברי שישה העדיפו כמדינה, כיותר

 מזכיר של בראשותו חיפה, פועלי מועצת
 לעיר לטיול לצאת מולק, אליעזר המועצה

 האיגודים כאורחי כרמן, הגרמנית
זו. כעיר המיקצועיים

 במועצת זה בסיכסוך־עבודה הטיפול על הממונים כל
 פועלי־המזון, איגוד מזכיר כולל חיפה, פועלי

 היוצאים, כנגד התריסו כאשר במישלחת. משתתפים
 אחד השיב העובדים, הפקרת בגדר הוא טיולם כי

 לחוץ־לארץ נסע משל ירוחם גם יש? ״מה מהם:
!״אל־על עובדי שביתת באמצע

מך ס מי ״השיטחי״ ה
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 הביטחון, לתקציב לוועדת־הכנסת שהוגש המיסמך
 לעניינים שר־הביטחון ״יועץ בחתימת

 בגלל חבריה זעם את ושעורר איסטראטגיים״,
 על־ידי חובר לא — והרדוד״ ״השיטחי אופיו

 בטעות כאן שנאמר כפי עמיאל, סעדיה הפרופסור
שעבר. בשבוע
 יהושפט (מיל.) אלוף המיסמך את היכר

 כשהוגש כחו״ל היה אמנם ״פטי״ הרכבי.
 צאתו קודם אותו חיבר הוא אד המיסמד,

ממושכת. לחופשת־לימודים
► הטעות. על מצטער הזה העולם

שומרונים ם ה כ ש מ
ה מתבוננים ג סי לנ

 במגע הבאים בממשלה, כבירים פקידים
 בי התרשמו כשכם, השומרונים עדת עם

 את לרפות השומרונים נוטים לאחרונה
 הקשרים את ולחזק ישראל עם קישריהם

הגדה. תושבי עם
 לשומרונים העניק הישראלי שהמימשל למרות

 האוריינטציה נחלשת הר־גריזים, על שיכונים
 הנפת עד־כדי בעבר שהתבטאה שלהם, הישראלית

 בי נראה זהב. של ירזשליס ושירת ישראל דגלי
 האפשרות נוכח במבוכה, חיים השומרונים מנהיגי

 תחת שוב יהיו ושהם מהגדה תיסוג שישראל
פלסטיני. או ירדני שילטון

חיילת שוטר סו ו ל ע ת  ה

ת ב ש לי ת ב ט פ שו
 היכל על המופקדת כיחידה המשרת שוטר
 מקיים כשהוא נתגלה כתל־אכיב, הצדק
 כבניין שופטת בלישבת חיילת עם יחסים

 על־ידי נתגלו השניים בית־המישפט.
 מימצאה על שדיווחה פעולת-ניקיון

י עליה. לממונים
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□ □ מדיני•□ לקחי וצבא״
:בהשתתפות

 אבנר אורי
ירומו! נתן

י ליבוביץ שולחו פרופ׳
 סיפון אוריאל פוופ׳

 פלך מתי אלוו(מיל.)
 פעיל מאיר חי־כ
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• 8.45 בשעה 29.9.75 שני ביום ייערך
וקולוב בית באולמי בערב תל־אכיב, ̂ס


