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אינו בגין
ד ק פ ת מ

 הליכוד ממשלת של כיותר השמור הסוד
 בראש־ לתפקד הדל בגין מנחם :הוא

ממשלה.
 בגין של שמר,ורביו אהדיב שבועות מזה

 הדבר בו. שחל קיצוני בשינוי השים
 אולם הפומביות, בהופעותיו ניכר אינו

 במישרד השוטפת כעבודה מתבטא
 הענייניות בפגישות ראש־הממשלה,

 נשאר בגין הממשלה. ישיבות ובניהול ערמו
 דברי את שומע כרגיל, ומנומס, אדיב

 ״הוא לטענתם אולם עימו, המשוחחים
 כתוצאה אחר.״ כעולם נמצא כאילו

 והכרעות מהחלטות נמנע הוא מכד
 מתדייי אינו כפניו, המובאים בעניינים

עניין. של לגופו עוד
 מפגישותיהם המומים באחרונה יצאו שרים כמה

 לדברי משהו״. לו ״קרה כי וטענו בגין עם הפרטיות
 אשכול לוי את בהתנהגותו מזכיר הוא אחרים

 ששת־הימים. למילחמת שקדמה ההמתנה בתקופת
 של בהתנהגותו הקיצוני השינוי כי הטוענים יש

 ביקורו אחרי מייד החל לתפקד ובכושרו בגין
 והשיחות השנה, אפריל בחודש בארצות־הברית,

קארטר. ג׳ימי הנשיא עם אז לו שהיו הקשות
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 לגישור ניתן הבלתי העמדות פער למרות
 הנושאים לגבי ומצריים, ישראל כין

 הסדר על כמשא־ומתן כמחלוקת השנויים
 אנוואר מצריים, נשיא יפסיק לא שלום,

שלו. יוזמת־השלום את אל־סאדאת,
 מצד עליו המופעלים ללחצים יכנע לא סאדאת
 כישלון על להכריז וכווית, סעודיה כמו מדינות

 הדלת את להשאיר ׳וינסה שלו, יוזמת־השלום
 נציגים טוענים כך שאפשר. כמה עד פתוחה

בחו״ל. רשמיים מצריים
 כדי גם בו שיש בהסבר זאת תחזית מסבירים הם

 ועל סאדאת של יוזמתו על חדש אור להטיל
חב זו טענה על־פי לירושלים. לבוא נכונותו

 אחרי הראשונים כימים נוצר זה חוב
 חילופי כעת כישראל, הפוליטי המהפך

 להכרעת שהובא מסויים עניין השילטון.
 ושר-הכיטחון רכין יצחק ראש־הממשלה

 של להכרעתו נ־.זסר פרם, שימעון דאז,
 כראש־ אז כיהן שטרם למרות בגין,

כפועל. ממשלה
 היתה נושא כאותו בגץ של להחלטתו

 הנשיא של מעמדו על מכרעת השפעה
 כליב• נולדו כעיקבותיה במצריים. סאדאת

 עם להגיע יוכל בי תיקוות, סאדאת של
 המהלכים והחלו שלום, להסדר בגין

 הנשיא למסע שהובילו הראשונים
לירושלים. המיצרי
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 העצמאות, יום ערב שפורסמה הידיעה
 צה״ל, שד הפיקוד בצמרת חידופי־גכרי עד

 הוזכר ששמם האלופים מן כמה הפתיעה
להחלפה. במועמדים

 שר־ד,ביטחון של בכוונתם כי נמסר ידיעה באותה
 איתן, רפאל רב־אלוף והרמטכ״ל וייצמן עזר

 גזית, שלמה המודיעין, אגף ראיס את להחליף
 ראש את ורדי, רפאל כוח־אדם, אגף ראש את

 אגף ראש את רותם, אברהם ההדרכה, מחלקת
 מפקד ואת טמיר, אברהם במטכ״ל, התיכנון
 פלד. משה השיריון, גייסות
 מזמן נקבע ככר אלה מאלופים כמה לגבי
 גילו מהם כמה אולם פרישתם. מועד

 הידיעה באמצעות להחליפם הכוונה את
 עימם שוחח לא איש בעיתונות. שפורסמה

 על או תפקיד חילופי על לכן קודם
הצבאי. מהשירות פרישה
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 מקבל אותן ההטבות בדבר נוספים גילויים צפויים
 רשות־השידור, של המנהל הוועד יזשב־ראש
 הכספיות ההטבות כי מתברר ירון. ראובן הפרופסור

 החדש, בתפקידו ירון שמקבל ושווי־הכסף,
 סערה. ועוררו שפורסמו מאלה מרובות

 אחרונות״, ״ידיעות כתב עומד בינתיים
 על־פי תכיעת־דיכה להגיש ככר, אהרון

 שבה ירץ, הפרופסור נגד הוק־לשוךהרע
 אחת. אגורה בסד פיצויים ממנו יתבע

 כי ירדן, טען ברדיו ששודר בראיון
 חכר עם בעיתונו, בבר שפירסם ראיון
עו״ד רשות־השידור, שד !המנהל הוועד
__________״מפוברק״. היה פאפו, אהרון
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 עוד יהיה לא ברק, אהרון הפרופסור
 מייטפט הליכי מתיר דכרים פירסום
 ומוגן הסין חוק-לשון־הרע, עד-פי שהוגש

 חוק. אותו על־פי מישפטית תביעה מפני
 טענה, או הוכחד, עדות, כל לפרסם ניתן היום עד

 חוק־לשון־הרע, על־פי ׳מישפט במהלך שהושמעה
 בפומבי. שנעשה אחר מישפטי הליך בכל כמו

 לתקן שבאה החדשה, החוק הצעת עד־פי
 הפינות תהיה לא הקיים, החוק נוסה את
 שנאמרו דברים שיפרסם דמי כזו

 חוק־לשוך על־פי המתנהל מישפט במהלך
 תביעת-דיבה.ל חשוך הייה והוא הרע,

וי וו!וו 1—וויי■! ■₪——
ה ח ד מינוי יי

ב ל ־ ר ל ב ״ ס ז מ כ
 כמזכיר בר־לב היים ח״כ של בחירתו

 החליטו עליה העבודה, מיפדגת של הכללי
 או להידחות עלולה זו, מיפלגה ראשי

 גד ה״ב של התנגדותו כגלל להתבטל,
יעקוכי.

 ואף לבר־לב, שיתנגד לובי לארגן הצליח יעקובי
 המיפלגה, יושב־ראש עם כך על שיחה ערך
 אינו בר־לב יעקובי, לדברי פרס. שימעון ח״כ

 לבר־לב המקורבים אישים אולם לתפקיד. מתאים
 :אישיים מניעים מתוך פועל יעקובי כי טוענים

 למנוע כדי מועד, בעוד בר־לב את לנטרל רוצה הוא
לתפקיד זינוק בעמדת בר־לב יהיה שבו מצב

ה ציי ק דו פרו קנ
ה שונ א ר

ל יש א ה א קו - ר ד
 שרי כין מבכר לא שנחתם ההסכם
 וישראל, קנאדה של והתרבות החינוך

 שתי על־ידי •טיינתנו הקלות בדבר
 כקופרודדקציה סרטים לייצור המדינות

 להתממש עומד ישראלית־קנאדית,
 ייעשה המימוש הקרובים. כימים

 קנאדית חכרה כץ הסכם כמיסגרת
 מנהם הישראלי הסרטים מפיק ־־*־

הפרם שד משותפת זפקה
מפי! לכץ
 ש, ^ד*ז<ו^ג;נ 1 להנג׳״״ גולן,

 הנודע ספרו על־פי מלובלין״, ״הקוסם
 כשכיס־זינגר. יצחק הסופר שיל

וכישראל. כקנאדה יצולם הסרט

 יטץ^ז י־חזוף'־ו?מעדך^יל^ אב־־ כלכלי שר
 יכהן שבו היום על שנים כבר שחולם כמי ידוע
בממשלה. בכיר כלכלי כשר

הבורסה
ת אווירה ט ה לו

 לא אותו בגין, למנחם אישי חוב סאדאת הנשיא
לעולם. לו ישכח
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י פנ ד מ■ ל ד מ ־.״11־1 ש

 השבוע שפתח נתן, אייכי השלום ספן
 כזמן, כלתי־מוגכלת כשכיתת־רעב

 אם רק להפסיק מתכוון הוא אותה
 הפסקת כדבר החלטה הממשלה תקבל

 המימי וכיטוד כשטחים ההתנחלויות
 להישאר מתבונן אינו שם, הצבאי שד

במהלכה. פאסיכי
 בחדר ישהה הוא הראשונים כימים
 לבקר מתכוון הוא מכן לאחר במלון.

 ולהתווכח אמונים גוש בהתנחלויות
 שלא אחרי זאת — המתנחלים עם

 בשטחים ,*קרוניים מטעמים כיקר
 ששת־הימים, חמת7ימי מאז המוחזקים

 מתנות. חלוקת דשם אלא
מתכ שביתתו של ׳הקריטיים כשלבים

 שד ביתו פתח מול לשכות אייכי נן
 אייכי שבת כעבר ראש־הממשלה.

 אחת ממושבות, שכיתות־רעב שתי
יום. 41 של ואחת יום 40 שד

 אנרי של פעילותו על זיכרונות חברים העלו כאשר
 לפני שנרצח היהודי־מצרי הקומוניסט קוריאל,

 ביותר: חשוב היסטורי פרט נתגלה בפאריס, שבועיים
 הושגה ,1056כ־ מיבצע־סיני, לפני חודש

 כין פגישה לעריכת הצדדים כד הסכמת
 שרת משה וכין עבד־אד־נאצר גמאד
 ישראלי* בהסדר לדון כדי גודדמן, ונחום
 וחילמי, קורייאד יזמו הפגישה את ערכי.

 הפגייטה המצרית. תנועת־השלום מראשי
 שהרחיק בן־גוריון, דויד עד־ידי טורפדה

 הרחוק, למיזרח אותו ושלח שרת את
 למיכצע־סיני. להכנות יפריע שלא כדי

 באמצעות עבד־אל־נאצר, גמאל העביר שעה אותה
 בן־גוריון, לדויד סודי שדר גולדמן, נחום
 ממשלת בידי תעלת־סואץ הלאמת כי הבטיח שבו

 ישראליות סחורות למעבר תפריע לא מצריים
 ופתח זו, מהבטחה התעלם בן־גיוריון בתעלה.
ובריטניה. צרפת עם בשיתוף־פעולד, במיבצע

 ?1113 ח־קון 0131*
לישוןתהרו!
 לאחרונה הופץ כמישרו״המישפטים

 לתיקון הצעה להגיש כוונה בדבר תזכיר
 יזם אותה זו, הצעה על־פי חוק-לשוך־הדע.

לממשלה, היועץ־־המישפטי הנראה בכל

 כורסת אל שוב חזרה הלוהטת האווירה
 הישנות השיטות חזרו ועימה המניות,

 כמה כשערי מלאכותיות העלאות של
 שמועות מערכת הפצת באמצעות מניות,

 ממהלכים בתוצאה מכוונות. ורכישות
 התמים המשקיעים ציבור מצטרך אדה

 בשערים מסויימות מניות של לרכישות
 יוצאים ואז וכדתי־ריאליים, גבוהים
 במה שד כרווחים המניות משוק היזמים
 שבועיים־שלושה. תוך אחוזים עשרות

 שערי שלמרות. כיוון פועלות, אלה שיטות
 רב. כסף לבורסה לזרום ממשיך הגבוהים

 הקשורה זו היא האלה הפרשיות אחת
 בשיעור אפריקה־ישראל, של המניות
 מכוונות ■רכישות באמצעות כמעט,

 שרכשו אחרי בבורסה. הפעילים
 גורמי אותם הפיצו אלה, מניות
 אפו חברת במניות הפרדה צפויה

 הביטוח בחברת השליטה את גם
 הדיווידנד בתוספת זו, הפרדה

 המניות. לרוכשי נאה
 נכדו• אולי מיתה זו תיאוריה

 אל להיכנס אולם נמוך, היד,
1 הטבה לקבל כדי נקודות

 תופסים הם אחרות.
 כפוחסז שלהן הימניות

 להם וליצור בשעריהן
גדולה. לא כהשקעה


