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 כלכליים בחוגים שפשטו שמועות על-פי
 שימחה שר־האוצר, מתכנן בירושלים,

 בכף, חדשה כלכלית הפתעה ארליך,
 הגזירות הטלת מועד את שיקדים

 רק עתה המתוכננות החדשות, הכלכליות
 — נובמבר חודש של השנייה המחצית לסוף
 המקומיות. לרשויות הבחירות עריכת אחרי
 על־ידי בתוקף המוכחשות — אלד, שמועות על־פי

 בהעלאת ארליך יפתיע — מישרד־האוצר חוגי
 למוצרי־היסוד, הסובסידיות צימצום הדלק, מחירי

 כבר 150/0ל־ מס־ערך־מוסף שיעור והעלאת
באוקטובר. 30ב־

 שביצוע אומנם, היא ביום הרווחת הדיעה
 ייעשה החדשות הכלכליות הגזירות

 הבחירות של השני הסיבוב אחרי רק
 ייכטא לא שהציבור כדי המוניציפאליות

 נגד כהצכעת־מחאה מהן אכזבתו את
 וכן המקומיות כרשויות הליכוד מועמדי

 הסכמי■ בכר ייחתמו אז שעד הנחה, מתוך
 כמשק. הקיבוציים העבודה

 להקדים עלולים אחר מסוג אילוצים כי נראה אולם
 גל צפוי שבעקבותיהם למרות הגזירות, מועד את

 האלה: האילוצים בין במשק. מקיף שביתות
 של בוועדת־ד,כספים השוררת הרבה ההתמרמרות

 הועלו שלא שלמרות כך על עצמה ובממשלה הכנסת
 שיעור גדל הסובסידיות, צומצמו ולא המיסים

 תקציב להגדלת והדרישות לצפוי! מעבר האינפלציה
 שינויים לקראת להיערכות מישרדי־הממשלה

 כי הטוענים יש מצריים. עם חוזה־השלום שיביא
 כל תהיה לא ■הכלכליים שלצעדים סבור ארליך

המוניציפאליות. הבחירות תוצאות על השפעה
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 כיועץ ברק, אהרון העליון השופט של שיגורו
 השלום בשיחות הישראלית למישלחת מישפטי

 מנחם ראש־הממשלד, של האישי בלחצו בוושינגטון,
 בית- חוגי בקרב חדש טיעון הוליד בגין,

העליון. המישפט
 שמגר, מאיר העליון שהשופט הרי זד, טיעון על־פי

 לממשלה, כיועץ־מישפטי ברק לאהרון שקדם מי
 של המישפטיים הניסוחים בפרטי מברק פחות לא בקיא

 צירוף על מחליטים כבר ואם המוצע חוזה־השלום סעיפי
 אותו. לשגר היה עדיף למישלחת עליון שופט

 הבסיס שאת כך על מסתמך זה טיעון
 ראש- שד השלום לתוכנית המישפטי
 כעת עוד ברק. ולא שמגר הכין הממשלה

 שנים, ארבע לפני כיועץ־מישפטי, שכיהן
 מפורט מישפטי מיסמך שמגר הכין

 הסכמי■ לקראת מישפטיות וחוות־דעת
 רוב מבוסס ולמעשה אפשריים שלום

 על המישלחת שבידי המישפטי החומר
שמגר. של עבודתו

 המופלגת האישית האהדה היא לבסוף שהכריע מה
לברק. דווקא בגין שרוחש המוחלט והאמון
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 לנקוט עומדת פיתחת־רפיח יישובי ממתיישבי קבוצה
 אריאל שר־ד,חקלאות את להביך במטרה יוזמה,

 רואים שהם מד, על כתגובה שרון (״אריק״)
 הפיתחד, יישובי לפינוי בהסכמתו בהם, כ״בגידה״
 מצריים. עם חוזר,־שלום במיסגרת

שתוצע ההצעה את לדחות עומדים אלה מתיישבים

הנושא על רב־שיח

 קמפ־דייוויד הסכמי
והתוצאות

:בהשתתפות

 אבנר• אור•
 ילין־־־׳מור נתן

 ליבוביץ ישעיהו
 פלד מתי
יבי
 ,19.10.78 החמישי, כיום ייערך

 כאולם כערב, 8.30 כשעה
.4 קפלן רה׳ תל־אכיב, כירדסוקולוב,

 של השני מעברו בפיתחת־שלום, להתיישב להם
 אדמות מספיק אין זה שבאזור בטענה הירוק, הקו
מים. מספיק ואין

 לנטוש מובנים הם כי יטענו זאת לעומת
 בו שיש במקום ייושבו אם ישוכיהם את

 ומספיק המדינה מקרקעות אדמה מספיק
 של הפרטית החקלאית החווה — מים

שרון. אריק
 הטענה בהצגת השר את להביך יבקשו המתיישבים

 ומים, אדמות אין שעבודם שבזמן ייתכן לא כי
 לפחות עליו להקים שניתן בשטח, אחד אדם יחזיק

פיתחת־שלזם. מאזור מרוחק ושאינו מושבים שלושה

ס ד ה ה מ?וו
ה ב שי דה ל עבו ה ..,,

 למיפלגת־ שיש מאמין שהוא טוען פרם שימעון
 לשילטון. לחזור סיכויים העבודה

 כהחלטה עצמו את הליכוד מיצה לדעתו,
 הוא ואין שלום, תמורת סיני את להחזיר

 המערבית. הגדה את גם להחזיר מסוגל
 את וימנע לשילטון, המערך יחזור לבן

הזה. התפקיד
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 תקנות־העזר את שהפרה הראשונה המיפלגה
 מודעות־ להדביק המחייבות תל־אביב, של העירוניות

 המיועדים עירוניים, לוחות־פירסום על רק בחירות
 שלמה ראש־העיר של מיפלגתו דווקא היתה זו, למטרד,

להט. (״צ׳יצ׳״)
 מודעות הליכוד אנשי הדביקו שעבר בשבוע

 קירות על ומיפלגתו ראש־העיר של כחירות
 מיתקנים ועל גדרות על כעיר, הכתים

 וארגזי-חשמל!המוצבים גשרים כמו ציבוריים
 תמונתו מופיעה עליהן הכרזות, כרחובות.

 להוק־הכחירות כניגוד גם הודבקו צ׳יצ׳, של
 כעיקבות בי נראה המקומיות. לרשויות
לוועדת־הכחירות כך על שיוגשו תלונות
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 באוניית־הנוסעים כשבועיים לפני אירע פיצוץ
 הפיצוץ חיפה. בנמל עגנה שזו בעת אפולוניה,

 עמדה שזו לפני קצר זמן האוניה, בקרקעית אירע
 באוניה נוסעים. 500ל־ קרוב סיפונה כשעל להפליג
 האונייה הפלגת נאלצה מכך וכתוצאה חור ניבקע

 תוקן. שהנזק עד להתעכב
 בתוצאה נגרם לא הפיצוץ כי מסתבר
 מחומר-נפץ אלא תקלה או הכלה ממעשה

 כשיטה שניסו דייגים, על־ידי למים שהושלך
דגים. לתג זו אסורה
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 גרשום הארץ, עורך מטעם שנערכה במסיבה
 לבעיית מקורי פיתרון פרם שימעון השמיע שוקן,

 וברצועה. בגדה הישראליות ההתנחלויות
 אלה שטחים יועברו פרם, הצעת לפי

 היהודים ליישובים ואילו ירדן, לממלכת
 על־פי מינהלית, אוטונומיה תוענק שם

 בתוכניתו בגין מנחם שקבע הכללים
לפלסטינים.
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 גולן, מנחם הישראלי הפרטים מפיק
יש עלילה סרט הפקת מתכנן ככר

 ובחלקו כישראל בחלקו שיצולם ראלי,
 אחרי שמייד מצפה, גולן במצריים.

 ישראל :כין חוזה*השלום חתימת
 לצלם המצרים לו יאפשרו ומצריים,

 — כקאהיר הסרט מצילומי חלק
שחקני-קולנוע עם כשיתוף גם ייתכ̂ן
 עם קשרים בעבר קשר ככר גולן

 שנפגש כעת מצרים, קולנוע מפיקי
 והוא שונים סרטים בפסטיבלי עימם

במצ מכריו לו יסייעו שעתה מקווה
 ככר שם לצלם תוכניתו כמימוש ריים

הקרוב. ינואר כחודש

 תביעות להגיש ראש-העיר ייאלץ ולעיריה,
שלו. מיפלגתו נגד זה כעניין מישפטיות
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 לענייני ראש־הממשלה של יועציו שני
 ושלמה פתיר דן ותיקשורת, עיתונות
 החדשה השנה את התחילו נקדימון,

 כעבירות־תנועה, — שמאל כרגל
 במוצאי כספיים. כקנסות להם שעלו

 כהכרת השניים נסעו ראש־השנה
 אלימלך הטלוויזיה, של המדיני הכתב

 כאשר לירושלים, מתל-אכיב רם,
 דו״חות להם ורשם שוטר אותם עצר

 חגורות־ ■חגרו שלא על כרירת־קנס
 כמכונית, שנהג פתיר, דן בטיחות.

 חגר שלא על ל״י צ50 של כסכום נקנס
 על דומה ובסכום חגורת־כטיחות

 לידו שישב נקדימון, לשלמה שהתיר
 נקנס נקדימון הגור. כלתי לנסוע
 הנוסע של פניותיו בל דומה. כסכום
 אל רם, אלימלך האחורי, כמושב
לשווא. היו הקנסות על שיוותר השוטר
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 מעשי־הרצת, ששורת האומרות שמועות, נפוצו בגדה

 פעולה ששיתפו אנשים רמאללה באחור נהרגו שבהם
 רוצחים בידי בוצעה הישראלי, הצבאי המימשל עעם

 לשיחרור העממית החזית למען שפעלו מיקצועיים,
פלסטין.

 דינרים 500 :מעשה-רצח לבל התעריף
ל״י). 15,000(כ־ ירדניים

חוין עיתונאי
ק מחוץ חו ל

 עיתונאי■ אגודת כין שהושג הסבם פי על
 ראש־עיריית סגן לבין כישראל החוץ

 עיתונאי־החוץ יהיו שיפמן, דויד תל-אכיב,
 כתווי־חנייה משימוש פטורים בתל-אכיב

 המוסדרים החנייה במקומות עירוניים
תל־אביב. במרכז

 תל־אביב מישטרת כי שהתברר אחרי הושג זה הסדר
 השמורים החנייה שמקומות להבטיח, מסוגלת אינה

 בתל־אביב, העיתונאים בית ליד בילבד, לעיתונאי־חוץ
אחרות. מכוניות על־ידי ייתפסו לא
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