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 תנועת כרי ח כקרב המרד יתרחב אם

 מנחם של ׳השלום עקרונות נגד החרות
 כנין ■מנחם עלול משכר, של :לממדים בגין

 העם״ אל ״ללכת מיפלגתו חכרי על לאיים
 חדשות. בבחירות מחדש, אמונו את ולבקש

 ראש־הממשלה. של מקורביו בקרב התגבשה זו מסקנה
 להציג כדי לארצות־הברית, יציאתו לפני עוד
 קארטר, הנשיא לפני שלו השלום עקרונות את

 את להקדים נוטה הוא כי בגין של מקורביו רמזו
 המוניציפאליות הבחירות עם יחד ולעורכו הבחירות

 עשוי שהוא בהנחה ,1978 נובמבר לחודש שיידחו
 את לשנות כוונה על נרמז כן מוחלט. ברוב לזכות

 לחמש אחת — להבא — שייערכו כך הבחירות, חוק
 שנים, לארבע אחת במקום שנים

 חאופוזיציה־בתוך־ גילוי נוכח עתה,
 עשוי שלו, השלום לתוכנית הקואליציה

 חדשות. כחירות עריכת לתבוע כגין
 חלק להשתיק עשויה זו מעין החלמה

 ייכללו לא פן שיחששו ממבקריו, ניכר
החדשות. בבחירות הליכוד ברשימת
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 של קבוצה מתארגנת קריית־ארבע תושבי בקרב

 של רעיון לכל בכוח להתנגד הקוראים קיצונים,
 ושומרון. מיהודה ישראלית נסיגה
 לצבור קראו ככר זו קבוצה מאנשי כמה
 התנגדות תנועת להפעיל במטרה נשק,

 בתור קריית-ארבע תיכלל וכאשר אם
אוטונומי. פלסטיני שטח

■ ע מ ס ס ״  ע

ן3 י ר ג י ה א ן ל ?■ ד
 הממשלה משרי מי השאלה את עדיץ אופף אי־בהירות

 בגין, מנחם ראש־הממשלה עם הבא בשבוע ייצא
 אל־סאדאת. אנוואר מצריים נשיא עם לפגישה

 למצריים עימד לקחת בגין נטה מלכתחילה
 שהיה דבר וייצמן, עזר שר־הבימחון את רק

 של במעמדו נוספת כפגיעה להתקבל עלול
 אותו ״מחזיק שבגין דיין, משה שד־החוץ

 עשוי עתה, להתבלט. ממנו ומונע קצר״
 להחליק לנסות ארליך שימחה שר־האוצר

 וגם דייצמן שגם ולהציע ההיתרים, את
 למצריים. בגץ אל יתלוו דיין

 מעמדו בזכות כי אשליה מטפח עדיין ידין ייגאל גם
 במסעו. בגין אל יצטרף ראש־ד,ממשלה כסגן

 שובו עם רק הנראה, ככל תיפול, הסופית ההחלטה אך
לארץ. ראש־הממשלה של
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 השבוע הובעה ואגודת־ישראל המפד״ל בחוגי

 ביקורו במהלך כי על ראש־הממשלה, כלפי התמרמרות
 גם להיפגש לנכון מצא לא בארצות־הברית הנוכחי

 אחרים, דגולים רבנים עם או מלובאוויץ׳ הרבי עם
 הקודם. הממלכתי בביקורו שעשה כשם

 הוא עתה כי בגץ כלפי מתריסים הדתיים
 כן ועל בכיסו, מונחים הם כאילו מתנהג

 פגישותיו במסכת לשלב לגכץ ראה לא
רבנים. עם פגישה גם הרבות
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 הישראליים העיתונאים בקרב שוררת התמרמרות
 ״הגזל מכנים שהם מה נגד בקאהיר השוהים

 הישראלי.״ מישרד־התיקשורת של
 שמישרד שכשעה כך על קובלים העיתונאים
 קווי־ לרשותם המצרי,העמיד התיקשורת

 עם להתקשר שיוכלו כדי חינם טלפון
 מישרד־ גובה עיתוניהם, מערכות

 עבור מחירי־עחק הישראלי התיקשורת
אלה. שיחות

 לתל־אביב. קאהיר בין ראשונות שיחה דקות 3 עבור
 בסכום בישראל המנויים את התיקשורת מישרד מחייב

 באורך שיחה ממחיר יותר הגבוה ל״י, 240כ־ של
 כך על הידיעה לארצות־הברית. ישראל בין דומה

 מישרד־התיקשורת אנשי בקרב תמיהה עוררה
 העמידו מצידם, הם, כי והדגישו שחזרו המצרים,

 כסף. אין חינם העיתונאים לרשות הקווים את
 שוקלים בקאהיר הישראלים העיתונאים

 המופקעים המחירים נגד מתאימה תגובה
 השאר בין ומעיינים שיחות־הטדפון, של

 מישרד־ נגד בג״ץ הגשת של באפשרות
התיקשורת.

 לקאהיר אתונה דרך מתל־אביב הטיסה מחירי גם אגב,
 ל״י 9,800 — לארצות־הברית הטיסה למחירי מתקרבים

 של הנוספת הקבוצה הטסת הלוך־ושוב. כרטיס עבור
 לרשות עלתה זו, בדרך רשות־השידור אנשי 13
ל״י. אלף 150כ־
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היש כין התעוררה גדולה התרגשות

 האום״ ״מנה במלון השוהים ראלים
 ידיעה מהארץ הגיעה כאשר בקאהיר,

ידי פירסם ׳המשמר״ ״על היומון כי
 האום״ ב״מסה מצויות כאילו עה,

 הממשלה על־ידי שסופקו נערות־חשק
 המישלהת היכרי את לשעשע המצרית

 י כתבת כלפי הופנה הזעם הישראלית.
 פרי, סמדר בקאהיר, המשמר״ ״על

 ■את ששיגרה היא כי בכך שנחשדה
לעיתונה. ■הידיעה

 מקור את הבהירה לארץ שיחת־טלפץ
 ״חותם״, פירסם בדקר באותו השמועה.

 במדור ,המשמר״, ״על של המוסך
 הנפקניות על כתבה שלו, ההומוריסטי

 ״נפקא לכנותן והציע האלמוניות
 זה מישהק־מילים כי נראה מינה״.

 ובעקבותיה הבדיחה, את שהוליד הוא
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 של בחירתה על רבה התמרמרות שוררת באל־על
 המטוס את שהוביל לצוות פלד דורית הדיילת
 לקאהיר. החברה של הראשון
 נגד בכתב מחו ודיילות דיילים מיספר

 להשתתך נבחרה פלד כי וטענו הבחירה,
 האלות של בתו שהיא מטוס רק לטיסה

 השיריון. גייסות מפקד פלד, (״מוסא״) משה
 ואין ותק, של זכויות לפלד אין המיכתב לדיברי

החברה. של המצטיינות הדיילות אחת נחשבת היא
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 היומון לפרקליטי הודה כרמל אליהו שופט־השלום
 שוקן, גרשום העיתון, עורך את לחייב הארץ

 בתביעת־הדיבה המישפטי הדיון לפתיחת להתייצב
 נגד מיזרחי בצלאל המלונאי שהגיש הפלילית
 ולנטין. אבי וכתבו שוקן עורכו העיתון,
 בתיק כה עד שהתקיימו הישיבות בשתי

 כישיבה בבית-המישפט. שוקן הופיע לא זה
 שלמה עורך־הדין פרקליטו, טען האחרונה

 ,בגלל במערכת עסוק שוקן כי ליבליך,
 טענה קיבל לא השופט בקאהיר. האירועים

 למישפט. להתייצב שוקן את וחייב זו,
את למחוק מיזרחי של פרקליטיו ביקשו בינתיים

 לאפשר כדי מכתב־התביעה, הארץ העיתון הוצאת
 להם שהוגש השאלת על להשיב העיתת לפרקליטי

 ל״י מיליון 10 סך על האזרחית הדיבה בתביעת
 טען האזרחי בתיק הדית בעת מזרחי. שהגיש

 השאלון, על להשיב יכול לא כי העיתון פרקליט
 הנתבעים את להפליל עלולות היו שהתשובות כיות

 מאות כל על השיב עצמו מיזרחי הפלילי. במישפט
 הארץ. לו שהגיש בשאלון כלולות שהיו השאלות

 ביקשו זו מטעינה העוקץ את ליטול כדי
 הוצאת את למחוק מיזרחי של פרקליטיו
 במייטפט הנאשמים מרשימת ״הארץ״
 על להשיב לעיתון לאפשר ובכך הפלילי,
ליו. שהוגש השאלון
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 הורה פלד, ישראל הד״ר רמת־גן, עיריית ראש

 באיצטדיון העצום החשמל ביזבוז את לחקור
 לו. הסמוך ובמיטווח־הקליעה רמת־גן

 דד־ חשבון־חשמל מקבלת רמת־גן עיריית
 שני עבור לירות 12ט,00 כסך חוהשי

 המכבייה שמאז למרות אלה, מיתקנים
בשיממונו. האיצטדיון עומד האחרונה
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 מאזרחיה וכמה בקאטיושות ניהריה הופגזה כאשר
 כאשר הזמנים. כל של לשיא הבורסה עלתה נהרגו,

 להיפתח ועתיד ובא ממשמש השלום כי מתברר
 הבורסה נופלת לישראל, כלכלית גיאות של חדש עידו

 אינה זו התנהגות השלום. בשורות על העולה בקצב
 מקובלות, אמות־מידה תואמת ואינה הגיונית

 ישראל תהפוך המדיני ההסדר עם כי ברור שהרי
 הרשומות הגדולות החברות וכל משגשג. אחורי למרכז

 אינם הישראלים כי נראה ויפרחו. ירוויחו בבורסה
 לעשות וממשיכים כאלה, פשוטים דברים קולטים
הגדולים. הבנקים כרצון
 במיבצע המניות שערי את להוריד הצליחו אלה
 לציבור, והודעות האשראי צימצום של משולב

 הציבור מניות. של מכירות בהלת לגרום המכוונים
 בחלקו במכירה והפסיד בירידה, המניות את מכר

 איגרות־ לרכוש לו שקראו לבנקים שמע הוא הניכר.
 איגרות־דיחוב ממלאי להיפטר לבנקים סייע וכך חוב,

 בימים גם למכור. הצליחו ושלא בידיהם שהיה
 למרות צמודים, לקנות הציבור ממשיך אלה

 השערים רמת כי במפורש מראים כלכליים שניתוחים
 יעלה המדד אם גם מדי גבוהה איגרות־החוב של

 בקנותו כי שוכח גם הציבור ניוספים. 57ב־ג החודש
 יותר, ולא כספו ערך על שומר ירק הוא צמודים

 — פחות קצת ואולי — בדיוק עולים הצמודים שכן
 הכסף. ערך וירידת ההתייקרות מקצב

 שאינם רווחים מבטיחה מניות רכישת זאת, לעומת
 למשל, הפועלים, בנק של מניות שקנה מי בצמודים.

 (רווחים 10070 מעל שנה תוך עשה ,1976 בסוף
 אחרות. במניות גם וכך שער). עליית בתוספת

 ביותר. כדאיות לרמות השערים ירדו שוב עתה
 מניות במאסיוויות קונים הבנקים כי היא עובדה
 שבה לרמה ירדו רבות מניות שלהן. הקרנות עבור

 חינם. ממש שהוא יחם ,5מ־ פחות הוא המכפיל
 כי מציינים החלו קונסלטנס נשיונאל כלכלני אפילו

ביותר. נמוך המכפיל רבות, במניות
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 שבקאהיר הישראלים העיתונאים כין

 כנציגו עצמו המציג אחר גם מסתובב
 כמשך פלאטו־שרץ. ״כ ח של האישי

לק האיש ניסה כקאהיר שהותו ימי
 אישים עם כלכליים קשרים שור

 כי לשכנעם כמטרה שונים, וגופים
 בינלאומי הון לגייס מתכוון פלאמו

ב נרחבות שיכה תוכניות לפיתוח
מצריים.

 אולם ברצינות, ׳האיש התקבל תחילה
 הוא מי את לגמדים שהובהר אחדי

 המצרים עימו. המגעים נותקו מייצג,
 פלאטו עם כלשהו קשר כי גם חוששים

שהת הסעודים, זעם את לעורר עלול
 אוניית-הדגל רכישת על בו חרו

שית מי כל וכי ״פראנס״, הצרפתית
 על-ידי מוחרם להיות עלול עימד קשר

הסעודים.


