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ר ה ס ב ס ת מנ קנו  קולות, אלף 40כ- קיבל שכהן להסתדרות,ל
 כרשימה מזלו את לכסות אותו מעודדת
לכנסת. עצמאית

ת ע קציני״ א ב ק ה
ל ס וי יו די אוריבשידורי־ישראד, השבוע ששודרה מוזרה ידיעה עי פ

 שר־הביטחון של ישירה כתעמולת־בחירות פורשה
 רבבות של ליבם את לרכוש המנסה פרם, שימעון
 עומד ידיעה אותה על־פי צבא־הקבע. משרתי

 600 של בסו משכורת העלאת לאשר שר־הביטחון
 להעניק וכן צבא־הקבע, אנשי לכל ברוטו ל״י

 רבבות של בסכומים עומדות הלוואות למשרתי־הקבע
 לשירות. התנדבותם שנות למיספר יחסי באופן ל״י,

 נמשכים זה כנושא שהדיונים כיוון
 עתה דווקא הפירסום עיתוי הרי זמן, מזה

 תכסיס הם כו, פרס של חלקו והבלטת
 שר־הכיטחון את להציג שנועד שקוף

צכא־הקכע. אנשי של לרווחתם שדואג כמי

 של פעילותו לגבי חשש הובע פלסטיניים בחוגים
 מצפן, לחוגי מקורב שהיה ישראלי דייווים, אורי

 בתעמולה הפלסטינית בחזית־הסירוב בגלוי והתומר
 ישראלי־פלסטיני. הסדר־שלום נגד

 לפעול מתכוון דייווים כי סכרה קיימת
 הישראלים־ המגעים נגד באירופה

 את להביא היא שמטרתם פלסטיניים,
 שילוכו לשם המשא־ומתן שולחן אל אש״ף

השלום. במאמצי
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ת לפני רו חי ב ה
 ארצות־הברית, של הנבחר הנשיא של מקורביו

 עליהם מופעלים באחרונה כי טוענים קארטר, מי/יג
 לאישור בוושינגטון הישראלי הלובי מצד לחצים
 קצר זמן לישראל, מייוחדת הלוואה או מענק
 כנשיא. יושבע שקארטר אחרי

 חצי של כסדר־גודל לסכום היא הכוונה
 של סכום על נוסף דולר, מיליארד
 הנקוב דולר מיליון 300ו־ מיליארד

 מימשלו עוד שהכין לישראל כהצעת־־הסיוע
פורר. הנשיא של

 סכום כי השתדלנים טוענים קארטר, אנשי לטענת
 לשמור העבודה למיפלגת לסייע עשוי זה
 שיקל דבר — הקרובות בבחירות שילטונה על
 היה ניתן לא הסדר. להשיג האמריקאים על

 היא מי ובשם לאמריקאים, ההצעה את יזם מי לברר
קארטר. של לאנשיו לאישור הוגשה
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 מודאגים, רבין יצחק ראש־הממשלה של מקורביו

 שהיו אלה מקרב והולכת הגוברת העריקה נוכח
 של למחנהו במיפלגתו, בעבר לו נאמנים

 המושבעים מתומכיו כמה פרס. שמעון שר־הביטחון
 לו, בנאמנותם פיקפק לא שאיש רבין, של

 האחרונים האירועים בעיקבות ממנו מסתייגים
 יתמכו כי בגלוי מצהירים אף וחלקם במיפלגה.

 לראשות־הממשלה. כמועמדם בפרס
 המרכז, חברי כקרב סקר נעשה לא כי אף

 רכין, שד כמחנהו גם עתה מעריכים
 תומכים. של מוחלט רוב כיום יש לפרס כי

 :כפרם החדשים התומכים שד טיעונם
 פרס, שימעון עם למיפדגה כישלון ״מוטב
רבין.״ יצחק עם קטסטרופה מאשר
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 נשאר בפאריס צאלח מחמוד הפלסטיני הפעיל רצח
השערות: שלוש בפאריס הועלו כה עד תעלומה. בגדר

 בין בפאריס שהתנהלו בשיחות קשור שהרצח •
 המועצה ראשי ובין אש״ף של בכירים נציגים

 כי ידוע ישראלי־פלסטיני. שלום למען הישראלית
 אלה. לשיחות והתנגד לחזית־הסירוב, קרוב היה צאלח
 פלסטינים, בידי נרצח כאילו הדיעה נפוצה

 את בכך להאשים יהיה שאפשר כדי כפרובוקציה,
 הקיצוניים. את כביכול לשתק הרוצים המתונים,

לחלוטין. בלתי־סבירה היא זו סברה
 קיצונית, יהודית קבוצה בידי שנרצח •

 כאקט ישראלי, בגוף קשורה שאינה או הקשורה
 זה במיקרה חסרת־תכלית. לאומנית קנאות של

במוסד שעבד מפני במיקרה, צאלח נבחר
מוכר. והיה גלוי

 כין מידחמה רקע על נרצח שצאלח •
 קשור שהיה מכיוון אלג׳יריים, גופי־סתר

ארץ. באותה אופוזיציוני כגוף

ד ק מו ב
 מוקד כתנועת הסמוי הפנימי המאבק

 של מודעה פירסום עם חדש, לשיא הגיע
 נגד מק׳׳י, מראשי טייטדבאום, ראול

 פעיל מאיר חתמו שעליו גילוי־דעת
 להגן כא זה גילוי-דעת מחבריו. ובמה

 כירושלים, העתיקה העיר מן המגורשים על
 ממחנה־השלום. רכים אישים עליו וחתמו

 תוקף ותיק, קומוניסט בעצמו שהיה טייטלבאום,
 הסכימו כי על האחרים החותמים ואת פעיל את

 רק״ח, אנשי עם יחד גילוי־הדעת על לחתום
 לגורל אדישות לפעיל מייחם הוא ולמעשה

 נפוצו זה־מכבר בברית־המועצות. לוחמי־החופש
 השולטים מק״י, אנשי כי במוקד, שמועות
 פעיל את להחליף מבקשים התנועה, במנגנון

כהן. רן בחבר־הקיבוץ

תק מדוע ידין* שו
 הובעה לשינוי הדמוקרטית כתנועה
 לחלוטין שתקה שהתנועה כך על תמיהה

 שהתעוררו החמורות הבעיות נובח
עופר. כפרשת

 ענייני של חשיבותם על לדבר מרבה שהתנועה מכיוון
 בולטת המדינה, וטיהור השיטה החלפת פנים,

 לשתוק החליט ידין כי מניחים כפליים. זו שתיקה
 אחד, אף להרגיז שלא כדי תכסיסיים, מטעמים

 תקדים זהו שמא החוששים בתנועתו ויש
עקרונות. על תכסיסים העדפת של

ד ב עו תי ה ד ח

 אנשיהם לעזרת באחרונה נחלצו גוש־אמונים אנשי
 המוחזקים. שבשטחים ועופרה קדום בהתנחלויות

 על הכביד אלה ביישובים בלילות השמירה נטל
 מיספר לשמור נאלץ מהם אחד שכל המתנחלים,

 אנשיו,, את אירגן גוש־אמונים לילה. בכל שעות
 בלילות. מהשמירה המתנחלים את לשחרר שהחליטו
 אלה, להתנחלויות לילה־לילה יוצאים מתנדבים
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שו לאנשים לאחרונה פונה אלמוני
 מערבת בצלם עצמו את ומציג נים

 מציע הוא פן. פטר הזה״, ״העולם
הוג תמהוניות. הצעות שונים לאנשים

 מי כל למישטרה. תלונה נגדו שה
ב לסייע מתבקש אליו, פונה שהאיש
איתורו.

ה מ שי ת? בר אי מ א מינויעצ ל ז י מ ל ר ב
 בראש לצאת עשוי הכהן, מנחם הרב העבודה, ח״כ

 זו תהיה לכנסת. לבחירות עצמאית רשימה
 הדתי. העובד של הרשימה

בבחירות הכהן מנחם של הרכה הצלחתו

ד מנע רב-ן פ ס  ה
צ׳ שד ר צ- פ עו ל

 אברהם שר-השיבון שד מישפחתו
 ראש כי מישאלתה את הביעה עופר

 ״) (״צ׳יצ׳ שלמה תל־אכיב, עיריית
 השר של מספידיו בין יהיה להט,

 ראש* של הספדו על נוסף בהלווייתו,
 היה ״ ״צ׳יצ׳ רכין. יצחק הממשלה

 שההל■ מכיוון עופר. של וידידו שבנו
הממ הטכס כללי על-פי נוהלה ווייה

 ״ ״צ׳יצ׳ ביקש מראש, הקבועים לכתי,
 נוסף עופר, את להספיד מייוחד היתר

נת ראש-הממשלה מלישבת רבץ. על
הבקשה. על שלילית תשובה קבלה

ח או ל ק ח ה ־ ד ר ש מי ב
 המישפטית כיועצת טובי, רות של מינויה

 מיכרז, ללא שנעשה מישרד־החקלאות, של
המישרד. עובדי כקרב התמרמרות מעורר
 בתפקיד כיהנה שכבר טובי, כי טוענים העובדים

 אחרי חוחלפד, גבתי, חיים השר בתקופת זה
 אוזן אהרון שר־החקלאות אולם בו. שנכשלה

 הקשרים בעיקבות לתפקיד, מחדש אותה מינה
 כסגן־שר־ כהונתו מתקופת עוד ביניהם האישיים

 המחלקה מעובדי שכמה הנמנע מן לא החקלאות.
זה. רקע על יפרשו המישרד של המישפטית

ה מחירי ק מיי ר הפו
יעלו

 מיפעלי כישראל, הפורמייקה יצרני
 ממישרד* ביקשו ו״ספך, ״עץ־לבוד״

 העלאת-מחירים המיסחר-והתעשייה
אחוזים. בעשרה של כשיעור

 בחו״ל; הפורמייקה התייקרות היא לבקשה הסיבה
 גדולה תמורה הישראלים היצואנים מקבלים שם

יבישראל. ממכירות מאשר יותר י
 בכל שחלה והלבידים, הפורמייקה התייקרות
 בארה״ב, גם וכן גרמניה, את להוציא אירופה,
 לאירופה, לבידים של הדאמפינג מישלוחי את מקטינה

הפנימי. בשוק ההתייקרויות בגלל


