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 לקראת בדאגה צופים הממשלה חוגי בקרב
 מתוך קמפ־דייוויד, ועידת של סיומה
 הפנימיים ביחסים צפוי למשבר חשש

 המשא־ לגורל מחררה מאשר יותר בממשלה
מצריים. עם ומתן
 של צאתה אחרי מייד התבטאו, בממשלה שרים

 אינם הם רק לא כי לוועידה, ישראל מישלחת
 בגין, מנחם ראש־הממשלה של כוונותיו את יודעים

 ואל־סאדאת, קארטר עם שם שינהל בשיחות
 שר־הביטחון אליו, הנלווים השרים שאפילו אלא
 הובאו לא דיין, משה ושר־החוץ וייצמן עזר

תוכניותיו. בסוד
 מייצגים ושר־הביטחון ששד־החוץ כיוון

 שהייתם עלולה מנוגדדת, עמדות
 ביניהם, גלוי קרע ליצור אהת במחיצה
 לחילופי־האשמות הוועידה, בתום שיביא,

הדדיים.
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 שר־הביטחון ניסה האחרונים בשבועות פעמים שבע
 מהכללתו שונים, בנימוקים להשתחרר, וייצמן עזר

 הנימוקים בין לקמפ־דייוויד. הישראלית במישלחת
 ייתכן לא בארץ: להישאר כדי וייצמן שהעלה

 בו־זמנית! מהארץ יעדרו הבכירים השרים ששלושה
 ידין, ייגאל את לפייס והצורך בלבנון המתיחות

 מקומו את שיתפוס כמי וייצמן הציע שאותו
במישלחת.
 שבאחת כך, לידי עד הגיעו ,הדברים

 וייצמן הפגין לנסיעה שקדמו הפגישות
 מהפגישה, ש״בדח״ בכך מורת־רוחו את

 לחזור לבקשו נאלץ היה וראש־הממשלה
אליה.

ו״צפן־^שרון עימות
שר לבין וייצמן עזר שר־הביטחון בין היחסים

 בימים שוב. החריפו שרון אריאל ד,חקלאות
 :נושאים שני על בדיון השניים התנגשו האחרונים

 צבאיים מאחזים והקמת בלבנון ההתערבות אופציות
בבקעת־הירדן.

 התובע הקו את מייצג שאריק בעוד
 במילהמת פעילה צבאית התערבות

 מעין התערבות לכל וייצמן מתנגד לבנון,
 כתחליף הציע, כשאריק גם זעם וייצמן זו.

 הקמת בבקעת־הירדן, הנח״ל להיאחזויות
 ופריסת בבקעה נוספים צבאיים מאחזים

 בכך שראה עזר, הירדן. לאורך צה״ל
 השיב בתחומו, אחר שר של ,התערבות

 מישרד־החקלאות״. את ״לפרום בהצעה
 בין ההפרדה על לשמור תבע אף וייצמן

 יעסוק שר שכל ולהקפיד המישרדים
 מישרדים בענייני להתערב מבלי בתחומו
אחרים.
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 אלון, יגאל על שנמתחה הציבורית הביקורת נוכח

 החוץ ועדת של ועדת־המישנה כיו״ר שבתפקידו
 בלבנון, פעילה התערבות תבע לבנון לענייני והביטחון

 עמדותיו את להסביר כדי סגור בחוג אלון הופיע
בנושא.

 ההתחייבויות נגד זה במעמד יצא אלון
 לגורל ראש־הממשלה של המפורשות

 להשתמש יש כי וטען בלבנץ !הנוצרים
 הסורים ינסו אם רק הצבאית באופציה
 דרום־לבנון. על להשתלט

 הנוצרי, במחנה השורר לפילוג בדבריו התייחס אלת
פרובוקציות עושה מהמאמנים חלק כי וטען
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 התערבות בין מבדיל קו מתח הוא הסורים. בשירות
הנוצריות. למיליציות צבאית עזרה לבין פעילה

ת חו ת פי רבין במניו
 נמצאות העבודה במיפלגת רבין יצחק של מניותיו
 מעמדותיו אכזבה מובעת לאחרונה מתמדת. בירידה

 מאחוריו, כה עד שהתייצבו בחוגים אפילו ופעילותו
 ואיחוד־הקבוצות־ הקיבוץ־המאוחד אנשי ביניהם

 שמתוך היא, רבין נגד העיקרית הטענה והקיבוצים.
 לילד־ עצמו את הפך הוא פרם לשימעון איבה

 בעמדות ותומך המשבח הליכוד, של השעשועים
 נמנים במיפלגתו רבין של מבקריו בין הממשלה.
 ישראל אלון, יגאל מאיר, גולדה גם לאחרונה

בר־לב. וחיים גלילי  לא כי טוענים העבודה מיפדגת בחוגי
 דרבין תוצע ,בקרוב אב! הפתעה זו תהיה

 — והוא הממשלה ׳מטעם הסברה שליחות
 כמה לאחרונה שדחה אבן, לאבא בניגוד
לה. להיענות עשוי — זה מסוג פניות

סירסו□
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 מאיר בקבוצת חברים בין לאחרונה עבר שחור חתול
 בדבר הדיונים מהלך כדי תוך בד״ש. עמית

 שמחנה הסתבר שינוי, לקבוצת הקבוצה הצטרפות
הומוגני. אינו עמית  זמיר״, צבי ״קבוצת המכונים חברים, כמה
 לעבר המבוהלת״ ״הריצה במקום כי טענו

 לחזור או הביתה ״ללכת היה מוטב שינוי,
 או להתפרק היא כשהכוונה הביתה,״
 — העבודה — למיפלגרדהאם להצטרף
פרשו. שממנה
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 הפורש לשגריר הולם תפקיד במציאת קשיים קיימים

 על כפרס דיניץ. שימחה בוושינגטון, ישראל של
 לו להעניק מבקשים החדש במישטר השתלבותו

 עבורו נמצא לא כה עד אולם ממלכתי, תפקיד
הולם. תפקיד  לו, שהוגשו הצעות כמה דחה כבר דיניץ

 לראש־ כיועץ־מדיני לשמש הצעה ביניהן
במעמדו. פיחות בהן שראה משום הממשלה,

ד כו לי קרייזמגן? עם ה
 גבעתיים, עיריית ראש בין מתנהלים מגעים
 בעירו, הליכוד אנשי לבין קרייזמן, קובה

 ברשימתו לתמיכה הליכוד הצטרפות על
 בעיר לע״ס סיעת שאנשי אחרי קרייזמן, של

בו. תומכים ככר
 משום בליכוד, שליליים הדים ליצור עלולה הפרשה

 במועמד דווקא הליכוד אנשי תומכים שברמת־השרון
 כשרים האמצעים שכל בטענה שרמן, מנחם המערך,

 אי־ של חשד בו שדבק מועצה ראש להפיל כדי
_____________________________כפיים. נקיון

ם לני ס ר דו תנאי על ס
להשיג המבקשות תל־אביב, מאיזור הכדורסל קבוצות

מע״צ: עצורי
ם לי ש ב עדויות מ

החשו מע״צ, כנופיית מעצורי כמה
 ומעשי הצתות של שורה כביצוע דים

טו תל־אביב, באיזור אחרים הבלה
 מפעילים ,מחוקרי,הם חלק כי ענים
אלי כמעשי המלווים לחצים, נגדם
 נגד עדויות מהם להשיג בניסיון מות,

 ״הפשע עם כהקשר •שאוזכרו אנשים
 קשר כל להם •שאץ למרות המאורגן״,

עימם.
 להם הובטחה כי טוענים העצורים
 עדויות בבישול יסייעו אם חסינות,

רי שלחוק למרות אנשים, אותם נגד
אי אותם מכירים שאינם ברור חם

תעמוד לא זה מסוג ושעדויות שית,
 היא, המטרה מישפטי. במיבחן נה

 עדויות־השקר על להסתמך לדבריהם,
אנשים. אותם למעצר כעילה
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 בתל־אביב, הפנים ממישרד אזרחות־על־תנאי אישורי
 באיגוד עולים־חדשים. שחקנים רישום לצורך

 מנהל החלטת לנוכח בקשיים נתקלות הכדורסל,
 בעיקבות כאלה אישורים עוד להעניק שלא המישרד,

 שעברה. בעונה רודריגז״ ״פרשת
 עונת בפתיחת הופיע רודריגז פרנציסקו הכדורסלן

 בזכות תל־אביב, הפועל במדי הקודמת המישחקים
 יום 90 בחלוף אולם אזרחות־על־תנאי, אישור

 יכול שלא מאחר קבועה, אזרחות להשיג הצליח לא
 פעילותו גם הופסקה ואז יהדותו את להוכיח היה

ככדורסלן.
 החלטת את עוקפות הכדורסל קבוצות

 ופונות בתל־אביב מישדד־הפנים מנהל
 ניתן שם וברמת־גן, בחולון למישרדים

 בקלות אזדחות־על־תנאי אישורי להשיג
רבה.
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 נמרצת, בחקירה פתחו כלל בחברת בכירים גורמים

 של המגמתי הדו״ח הועבר כיצד לברר מנת על
 רציני לביקוש וגרם לבורסה, כלל־נדל״ן

החברה. במניות
 כי לבורסה, החברה הודעת כי הסתבר
 ל״י, מיליון 1צ של בהיקף עיסקות קישרה

 בתוך סיבוביות לעיסקות התייחסה
 מנכ״ל של ביוזמתו שנעשו הקונצרן,

אטינגר. יוסף ״כלל־נדל״ך,

ר מקו□ תו ר א ד
ד11 ויוצ׳־צ על־י

 קיבלה בתל-אביב הבחירות מילחמת
מוע של שתומכיו אחרי מגוחך, מימד

 כן־נתן, (״ארתור״) אשר המערך, מד
 כטוען־ מעמדו, את להשוות מנסים
 ראש־העיר של לזה דאש־העיר, לכתר
 להט. ״) (״צ׳יצ׳ שלמה

האו הוועד מזכיר פנה למשל, כך,
ל אופק, יצחק הפועל, ואיש לימפי

 בין בכדורסל הראווה מלשחק מארגני
 לבין בולטם הוושינגטון העולם אלופת

 להקצות בתביעה תל־אכיב, מכבי
 צ׳יצ׳, ליד ביציע כבוד מקום לארתור

 בהופעה ביניהם להפלות שלא כדי
 ש- כיוון זה. חגיגי ספורטאי במעמד

 לעירייה השמור במקום יושב צ׳יצ׳
 היה ניתן לא יד-אליהו, באיצטדיון

לבקשתו. להיענות

 מישרדים בניין רכישת היו דווח עליהן דעיסקות
 בע״מ כלל־נוערכות חברת מאת 6 ריינם ברחוב
 מ״ר 1400 של שטח לגבי ל״י מיליון 9 של בסכום

 בתים שני שבמרחק בעוד למ״ר), ל״י 6400 (שפירושו
 ל״י אלף 17כ־ של במחיר כלל מוכרת הרחוב באותו
 חנויות ברכישת מדובר השנייה בעיסקה למ״ר.
 בננ״נז, הסקוטית הסוכנות מאת כלל, בית בפסג׳
 משקאות לייבוא כלל־סחר של בת חברה שהיא

 ל״י. מיליון 2,8 של בהיקף חריפים
 אהרון כלל, למנכ״ל טלפונית יועברו החקירה מסקנות
 הוראתו בעיקבות ואשר בחו״ל השוהה דוברת,
 תתבקש הבורסה הנהלת וגם ייתכן החקירה. נפתחה
בעניין. לחקור

הבורסה
ל ״ ט ול ״מ מומלץ: ל׳י ס ו

 לאונזי בנק על־־ידי הביניים דיווידנד חלוקת על ההכרזה
 והיפנתה המניות לשוק רצינית דחיפה נתנה

 במניות הטמונים הסיכויים לעבר הזרקורים את
 המגמה האחרונה. בשנה דיווחיהם לאור הבנקים,
 בימים גם הנראה ככל תימשך בשוק החיובית

 בהשקעות. ריווח לראות יהיה וניתן הקרובים,
 ״פולט״, כמניות להשקיע מומלץ השכוע

 ולאחרונה איטיים, כצעדים לעלות שהתחילו
 הלחץ גם כציבור. התעניינות מעוררות הן

 בכנק המניות כעלי של פוסק הכלתי
 הכנק של ההון את ■להגדיל ״טפחות״,

 כקרום לשאת עשוי חדשה, הנפקה על-ידי
 ״טפחות״ כמניות שיצטייד ומי פרי

 נשכר. לצאת עשוי מועד כעוד
 ככל תשפיע בל״ל למניות בביקוש ההתעוררות

 זה. בנק של לשטרי־הון הביקוש על גם הנראה
 הסטוק מניות בצד לרכוש מומלץ כך משום

.8 שטרי־הון גם

י!—ז ■1 8 0


