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 מהחובות להיחלץ נסיונותיה במסגרת
 מיפלגת פנתה שקועה, היא בהם הכספיים
 ברחבי סוציאליסטיות מיפלגות אל העבודה
כספיות. תרומות מהן לקבל כדי העולם,
 יש עימן למיפלגות־האחיות, הפניות על האחראי

 ארוכה, תקופה מזה קשרים העבודה למיפלגת
 העבודה את אך פרם, שמעון המיפלגה ידיר הוא

 רבינוביץ יהושע לשעבר השרים עושים המעשית
אלון. ויגאל

דוו־ שי ה ת־ שז ה ד ל ס  מ
ט ע□ ראיון ר מ ל או

 יגאל והתעשייה המיסחד שר היו עת שבאותה משום
 ברומניה. בסיור מישרדו ראשי ומרבית הורביץ

 אישיות לפחות בארץ להשאיר היתר. הוועדה כוונת
מהמישרד. אחת בכירה

ה פ ר מי רי ס שג פי מ
ט ר □ ס ״ ר צ מ ב

 שגריר, מיכה הישראלי, הקולנוע ובמאי המפיק
 במצריים עתה מפיק קסטל, סרטי חברת של מבעליה

 וגרמני. בריטי צוות עם טלוויזיה סרט
 לחם יום־יהכיפורים שבמילחמת שגריר,

 סירטו את מבסס שרון, האלוה באוגדת
 במילחמה שנמצא מצרי חייל של יומן על

 מצרי. במוצב ישראלי קצין־מודיעין על־ידי
 השנייה הארמיד. גיזחת בין ששכן הנצור, המוצב

 מול מעמד והחזיק המצרי הצבא של והשלישית
מבודד היד, צה״ל, של ונשנות חוזרות התקפות

 לממשלה לצרף בגין מנחם ראש־הממשלה של כוונתו
 שהיה ומי המחתרת מתקופת ידידו לנדאו, חיים את

 שהודיע לפני החרות בתנועת שניים מיספר האיש
 הנראה ככל מיועדת פוליטית, מפעילות פרישתו על

 כמישנה וייצמן עזר שר־הביטזזון את לנטרל
 עשוי לממשלה לנדאו של צירופו בתנועתו. לבגין
 המתונות־יחסית לעמדותיו מישקל־נגד להוות

 בגין. של עמדותיו את ולחזק וייצמן, של
 ידידו את להועיד מתכוון בגין כי נראה

 לו שיארע במיקרה ליורשו, הוותיק
 למנוע במטרה כהונתו, תקופת תור משהו

ווייצמן. שרון דיין, בין הירושה על מילחמה
 בישיבת לנדאו של שיתופו עורר כבר בינתיים
 קשה ביקורת רישמי, מינוי לו שיש מבלי ממשלה,

 לנסיעתו שצירף העובדה כמו בגין, כלפי
 השווייצי הנדבן וביניהם פרטיים, אורחים לאיסמעיליה

 הטוענים קולות נשמעים בגין של בתנועתוגאון. ניסים
 ויותר יותר הממשלה את מנהל הוא כי

פרטי. כעסק

ח ירסן בגין  א
שרון

 סמכותו את להפעיל עומד בגין מנחם ראש־הממשלה
 אריק שר־החקלאות של תוכניותיו את להגביל כדי

 סיני. ובצפון המערבית בגדה להתנחלויות שרון
 התיישבות, לענייני השרים ועדת יו״ר גם שהוא אריק,
 כדי מקיפה, היאחזויות תוכנית לאחרונה הכין

 הסכמים שיחתמו לפני עוד בשטח עובדות לקבוע
.6כלשה
 שהיאחזויות למסקנה הנראה ככל הגיע בגץ

 לפגוע עלולות זו בתקופה בשטחים נוספות
 שלו, השלום תוכניות ובכנות באמינותו

 להתנחלות תוכנית כל על וטו יטיל והוא
נוספת.

ק רו ט לי ל פו ד ש פו רי ה
ת ד עי ד לוו ר הי א ק

 שלא הורה השידור רשות של היועץ־המישפטי
 אולמרט אהוד ח״כ עם שנערך ראיון לשדר

 בירה אגמון, יעקב של הראיונות תוכנית במיסגרת
חח. ומצב־

 שהתברר אחרי לשידור נפסל הראיון
 שהיוו הדיבה דברי על בו חזר שאולמרט

 שהגיש הרע לשץ לתביעת עילה בשעתו
 זאבי, (״גאנדי״) רחבעם (מיל.) אלוה נגדו
 אולמרט של מהתבטאויותיו שכמה משום וכן

 בית־המישפט ביזיון כבחינת היו בראיון
 בדיון ועומדים התלויים לנושאים כיחס

מישפטי.
 וחריפה בוטה בצורה אולמרט תקף ראיון באותו

 הקצונה את והאשים בורג, יוסף שר־יהפנים את
 להונות קשר קשרה כי מישטרת־ישראל של הבכירה

השר. את

טות מ ה ל ה נ י ז ר
ל אררוור ש

מט תל־אכיב עיריית מועצת חכר

עיריית של ספורט מיפעלי לפיתוח החברה מנהל רז,
 ואחר־כך מפא״י צעירי על בשעתו נימנה תל־אביב,

בן־גיוריון. לדויד המקורבים הצעירים מן והיה רפ״י,

ר סגן ש ר ה מ ה הי
ה ד וו ו ו ה ת ו א ר ו ה
 לכנס יצא פרץ, יצחק שר־הפיתוח, סגן

 בניגוד בטהראן שנעיד פיתוח איזורי
 פקידים נסיעות המאשרת הוועדה להחלטת
 היתה לחו״ל. ושרים חכרי־כנסת בכירים,

 הימרה סגן־שר או ששר הראשונה הפעם זו
 הוועדה. החלטת את

פרץ של נסיעתו את לאשר לא החליטה הוועדה

 בשעתו פורסם היומן הפסקת־האש. אחרי חודשיים
 הישראלית. בעיתונות בשלימותו

 באלכסנדריה ההרוג של מישפחתו את איתר שגריר
 ההרוג, של חייו תולדות את עימה יחד ומשחזר

 בשכונת- המתגוררת מרובת־ילדיס למישפחה בן
 המישפחה מבני היחיד היה שנהרג החייל עוני.

באוניברסיטה. שלמד
 האם נכנסה ההסרטה עבודת כדי תוך

 את גירשה להיסטריה, השכולה הנוצריה
ההסרטה אולם מהבית. ההסרטה צוות

ם רי ש ה ת־ דו ע  - ו
ה ר טי לדיין ס

 כםיפגש זפדומפמוז הסופית ההחלפה
 כאיסמעיליה, לאל-סאדאת כגץ בץ

 4ועדות שתי של כינוסן מקום בדבר
ולמצ לישראל המשותפות השרים

 לשר• כסטירת-לחי מתפרשת ריים,
דיין. משה החוץ

י המשותפת הוועדה כי נקבע תחילה
 זו ואילו כקאהיר תשב לשרי-החוץ

 כירושלים. תתכנס שרי־־הביטחץ של
 אל• בקשת פי על האחרון, ברגע אולם

 שרי״ כי ונקבע המיקום שונה סאדאת,
 כקאהיר. וידונו שישבו הם הביטחון

 שוייצמן שבעוד בכך מוסבר השינוי
 יהסס הרי במצריים, מאד פופולארי

 אר עצמו, הנשיא כולל המצרים, של
 ביקש סאדאת ומסוייג. קר הוא דיין
ממו מנוכחות להימנע הנראה ככל

להג שעלולה בקאהיר, דיץ של שכת
הדיונים. להמשך ההתנגדות את ביר

ממשלת של בסיועה ונמשכת התחדשה

ה ס ר בו ה

 של הרכבתה ערב כי מסתבר עתה
 קאהיר, לוועידת הישראלית המישלחת

 שכטרמן, אברהם את למישלחת לצרך הוצע
החרות. תנועת הנהלת יו״ר
 למישלחת לצרפו תבעו התנועה בהנהלת חברים כמה
 את ״למנוע במטרה בדיונים, פעיל חלק שיטול כדי

 ״ניסיונו כי ציינו הם הליכוד״. מצע של שחיקתו
 קבוע כחבר שכטרמן, של הבכיר״ הדיפלומאטי

 מכשירים הערבית בשפה ושליטתו האירופי, בפרלמנט
זה. לתפקיד אותו

ל ד ה ס ע ׳ ב ח הו  א
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 המרכז ראשות את לעצמו לתבוע עומד הליכוד
 איש בידי עתה התפוסה כהונה מקומי, לשילטון
 איילון איילץ. פנחס חולון, עיריית ראש המערך,

 עם הסכם בעקבות מחדש לתפקיד בשעתו נבחר
 הקרובים. בימים לפוג עומד שתוקפו הליכוד,

 השילטון יו״ר לכהונת יציע הליכוד
 העיריות של הגג אירגון •שהוא המקומי,

 צילקר, צבי אינג׳ את המקומיות, והמועצות
אשדוד. עיריית ראש

ק ה ונ■ ■ ל א ו ה
 ועדת ויו״ר ראש־הממשלה של זעמם
 משה פרופסור והביטחון, החוץ
 ועדת מדיוני ההדלפות נגד ארנס,

 את להחשיד וניסיונם החוץ־־והכיטחון
 להדלפות, כאחריות האופוזיציה אנשי
 על מחפה זה זעם שכן, בסים. חסר

 היו החשובות ההדלפות כי העובדה
 י לענייכי השדים ועדת מדיוני דווקא

 אנ משתתפים לא בה חוץ־וביטחון,
 האופוזיציה.

די כי מהעובדה מתעלמים וארנס בגין
 זו לוועדה ראש־הממשלה של ווחיו

 עיתוני שני על-ידי יום כעבור פורסמו
עיתו על־ידי גם השאר בין הערב,

 ל• אישית כמקורכים הידועים נאים
ראש־הממשלה.

 ועדת דיוני של העיקרי המדליף גם
 קואליציה איש הוא החוץ־והביטחון

לכל. ידוע

ת ת קויו ו בי טי ק ל ס
 זה מדור המלצות את מאשר בבורסה הגיאות גל

 הדראסטיות הירידות את לנצל האחרונים, בשבועיים
 מניות. לרכוש כדי בשערים

 בעיקר ימים, לכמה הגיאות תיעצר השבוע בסוף
 שיחלק כלל, קונצרן של המאכזבות ההודעות בגלל

 גם יהיה כך מאשתקד. נמוך דיבידנד מניותיו לבעלי
 במניות רק — תעשיות ובכלל השקעות בכלל

 לעומת הרווחים חלוקת תרד לא המרכזית החברה
אשתקד.
 שכמויות כיוון הבא, בשבוע להתחדש עשויה הגיאות

 היא והבורסה אדירות הן בשוק השחור הכסף
 ממס. פטורים גדולים רווחים להוכיח היחיד האמצעי
 המזרחי, בנק מקבוצת מניות לרכוש מומלץ השבוע
 יותר השנה יחלק הבנק סבירה. לרמה עלו שטרם
 בהנפקה יצא ובינואר שעברה בשנה מאשר רווחים
חדשה. גדולה
 ״סהר״ מניות לרכוש כדאי הביטוח בענף

 המוכ״ז למניות ביחס נמוך ששערן על־שם,
 הברות בין ״סקוריטס״. מניות את וכן

 שירדו ל״וולפסון״, שיפ-לב ההשקעה,
 ״ייצוא של לשער מתחת לראשונה

 הן נוספות כדאיות מניות השקעות״.
 ״עלית״, ״דלק״, :התעשייה בקבוצת
 ״פולגת״ ״אלרץ״, ״פוליגון״, ״דובק״,

ו״ארגמך.
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