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ה פ■ נוספת סג
 שוועידת היא הממשלה חברי בין הכללית ההערכה

 וישראל, מצריים ארצות־הברית, של שרי־החוץ
 להכשיר שנועד צעד היא בקמם־דייוויד שתיערך

 בהשתתפות פיסגה ועידת לקראת הקרקע את
 מנחם וראש־הממשלה ואל־סאדאת קארטר הנשיאים

 שרי־החוץ ועידת אחרי קצר זמן שתיערך בגין,
 לקראת במחלוקת השנויים הפרטים כל יסוכמו ובה

הסכם־השלום. חתימת
 הריעה רווחת הממשלה משרי כמה כקרב

 עתה קרובה הסכם־השלום שחתימת
 להמשיך עוד תוכל לא ישראל וכי

 החוזה לסעיפי בהתנגדותה ולהתעקש
 הפעייה פתרון עם אותו הקושרים

הפלסטינית.
 צאתו ערב דיין לשר־החוץ שניתנו שההנחיות למרות

 ברור כי נראה מאד, אותו מגבילות שרי־החוץ לוועידת
 עוד ניתן שלא הממשלה, חברי שבין לניצים גם

 ישראל וכי וליגאליסטיות פורמליות בטענות להתחמק
לגביה. עקרוניים סעיפים בכמה לוותר תיאלץ

■וסל לא
? קיצוב ד ד ב

 בקשר האנרגיה כמישרד שגובשו התוכניות
 בצריכת לחיסכון לנקוט שיש לצעדים

 תוכנית כוללות אינן במדינה, הדלק
 ■,ליום או פרטיות למכוניות דלק לקיצוב
לרכב. הוכה שכתץ

 במידה חירום, במיקרה רק יינקטו אלה מעין צעדים
 בעתיד צפוי שאינו דבר בדלק, חמור מחסור שיווצר
 גדול הוא במדינה הדלק מלאי שכן לעין, הנראה

 את שיבשה לא מאיראן הנפט אספקת והפסקת
השוטפת. האספקה  דרסטית העלאה צפויה זאת לעומת
 את מצריך שייצורו החשמל, במחירי דווקא

כמדינה. הדלק צריכת רוב
 גדולה תהיה החשמל במחירי ההעלאה כי נראה

 כדי וזאת בעולם, הדלק מחירי עליית משיעור כמה פי
 מהמיסים נוספות הכנסות לאוצר־המדינה לאפשר

 החשמל. צריכת על העקיפים
 הרכב בעלי על הגבלות להטיל נטייה אין בממשלה

 לא מנת על הדלק, מחיר להעלאת בנוסף הפרטי,
הממשלה. כלפי נוסף מרירות מוקד ליצור

צר בכירים או  ב
ם ,.שיברו צב מ

כמישרד־האוצר בכירים פקידים מיספר

שפט מע׳יץ במי

 העבודה מיפלגת נמנעת זה חיזורים מסע במיסגרת
 דבר, ההסתדרות, יומץ שו״ד,חינוך. את מלתקוף

 מייוחדת הבלטה מעניק זו, למשימה הוא אף נרתם
המר. של ונאומיו פעולותיו לכל

 המילואיס ציו׳3
לשתול; נצטוו

 הבכירות, בדרגות צה״ל של המילואים קציני
 לסגל והשייכים במילואים חירום מינויי בעלי שהם

 באחרונה קיבלו במילואים, צה״ל של הפיקוד
 למסור עליהם נאסר שבהן מהרמטכ״ל, הוראות
 ביטחוניים בנושאים מאמרים לפרסם או הצהרות

 ולקבל צה״ל דובר עם מראש זאת לתאם מבלי
 זקוקים שלו לאישור בדומה — לכך אישורו את

 פעיל. בשירות קציני־צה״ל
 סעיף על מסתמכת הרמטכ״ד הוראת

 קצינים על האוסר מטכ״ל בפקודות
 שהגיע כידע להשתמש מצה״ל שהשתחררו

 לדעת אולם הצבאי. שירותם כעת לרשותם
 כיוון חוקית זו הוראה אין מישפטנים

 כדרך האמור הסעיף את מפרשת שהיא
 המישפטית שהתפיסה כעוד רחבה,

 על זה מסוג איסור סעיפי לפרש נוטה
הצימצום. דרך

ר חביונה דו בי  ל
ת הגו תנ ר ה די ב

 בסיעת דיון לערוך תבעה גרוסמן חייקה מפ״ם ח״כ
 המדיני סופרו של התנהגותו בפרשת בכנסת המערך

 בוועד המערך נציג שהוא בלוך, דניאל דבר, של
 רשות־ד,שידור. של המנהל

 בהחלפת בוועד־המנהל הדיון את שיזם הוא בלוך
 כותרת מלי הטליוויזיונית הראיונות תוכנית מנחי
אגמון יעקב המנחה של לסילוקו שגרם והוא

ה חח  תביעה נד
ישיר למשא־ומתן

 בישיבתה שרון, אריאל שר־החקלאות שהעלה הצעה
 משא־ומתן לניהול לחתור הממשלה, של האחרונה

 תיווכם ללא להסכם־השלום בקשר המצרים עם ישיר
 מזהיר, בבידוד אותו הותירה האמריקאים, של

 בלבד. שלו בקולו זוכה כשההצעה
 עזר שר־הכיטחון כאשר היתה ההפתעה

 ישיר כמשא־ומתן הוא אף הדוגל וייצמן,
 אריק, של זו כהצעתו תמך לא המצרים, עם

 הצעה כעד הצביע לבן שקודם למרות
 על מיידי דיץ לקיים אריק של אחרת

 שרי־החוץ ועידת לפני עוד האוטונומיה,
 שלושת תמכו זו כהצעה כקמפ־דייוויד.

 לנדאו, חיים הממשלה, שבחברי הניצים
 והצטרפותו המר, וזבולון מודעי יצחק

 במו תמוהה נראתה אליהם וייצמן של
 השנייה בהצעתו מתמיכה המנעותו

אריק. של

׳מדוש בגין
ח שה למרו ההכח

 מנחם ,ראש־ד,ממשלה של התקיפה הכחשתו אף על
 כאילו ארליך, שמחה שר־האוצר, דברי את בגין,

 הנוכחית הקדנציה בסוף לפרוש שבכווגותיו לו הודיע
 רשימת בראש נוספת כהונה לתקופת לרוץ ולא

 כראש* לכהן להמשיך מתכוון בגין אין הליכוד,
שנים. לארבע מעבר ממשלה

 למרות ארליך, דברי את להכחיש נאלץ בגין
 דברים ומשמיע חוזר ההא מקורביו שבחוג
 מילחמת לפרוץ לגרום לא בדי וזאת דומים,
עת. בטרם ירושה

 תגרום לפרוש כוונתו בדבר הידיעה כי חושש בגין
הליכוד. להתפוררות

 של בכוונתו שאין מעידים, הסימנים שכל למרות
 מרידור, יעקב בגין, רוצה בו המיועד היורש

 תפקיד עצמו על וליטול ממלכתית לפעילות להיכנס
 יצליח כשנה בעוד כי בגין מקווה עדיין ציבורי,
 דעתו. את לשנות מרידוד את לשכנע

 יצורף מרידוד בי הנמנע מן לא כזה כמקרה
 ראש־ממשלה כסגן אף וימונה לממשלה
 להכשיר כדי ידין, ייגאל של במקומו

 המיועד תפקיד לקראת אותו ו״להריץ״
הליכוד. מטעם הממשלה לראשות

 ״הכורת של מישפטה פתיחת עם
 של בשורה חשודים שאנשיה מע״ץ״,
 בבית השאר בין זדוניות, הצתות
 ובמיפעלי ״הארץ״ כדפוס ״מרם״,
 הפתעות להתחולל עשויות ״קרגל״,

 הנאשמים של סניגוריהם מרעישות.
 בימים להיפתח העומד זה, במישפט

מר גילויים במה מבינים הקרובים,
 ככל לתפנית לגרום העשויים עישים,

הפרשה.
 גילויים בעיקבות בי הנמנע מן לא

 כית־ את מחדש התביעה תשקול אלה
שתו מהנאשמים, חלק נגד בי־האישום

 המסובנת בהבורת-הפשע כזמנו ארו
האחרונות. כשנים שנלכדה כיותר

 שהועמדה ההלוואה את לרעה ניצלו
 רבכם מצב לשיפור האוצר מכספי לרשותם

הכלכלי. מצבם את באמצעותה ששיפרו בכך
 לפקידים לאפשר באוצר חוחלט מכבר לא

 ל״י אלף 150 של בסכום הלוואות לקבל בכירים
 להחליף שיוכלו כדי נמוכה ובריבית נוחים בתנאים

בחדש. הישן רכבם את
 וקיבל ביקש המיקדים כאהד לפחות

 לצאת העומד בביר פקיד כזאת הלוואה
 כך בחו״ל, ארוכה שליחות לתקופת

 ההלוואה בכספי ירכוש אם שלמעשה
 כלל. כד יסע לא חדש רבב
 שהועמדה ההלוואה, כספי את נטל אחר בכיר פקיד

 הוא שלמעשה למרות רכבו, מצב לשיפור לרשותו
המישרד. של ברכב־שירות נוסע

המר אחר*
 בשבוע נפגש פרס שמעון העבודה מיפלגת יו״ר

 בניסיון המר, זבולון שר־החינוך עם לשיחה שעבר
 (״טומי״) יוסף העיתונאי את למנות שלא לשכנעו

 המנכ״ל את ולהשאיר רשות־השידור כמנכ״ל לפיד
 בתפקידו. לבני, יצחק הנוכחי,

 מנכ״ל לעניין מעבר חורגת הפגישה משמעות אולם
רשות־השידור.

 המר, אחרי לחזר לאחרונה מנסה פרס
 המפד״ל, של החזק האיש את בו כראותו

 כץ הכרית את לחדש תיקווה מתוך
 במיקרה העבודה מיפלגת לבין המפד״ל

ממשלתי. משכר של

מהתוכנית.
 נעשתה לא אם לבדוק תבעה גרוסמן
 בוועד- הליכוד נציגי לבין כלוך כין קנוניה
 את לברר הניסיונות זו. כפרשה המנהל

ידה. על נדחו סגור כפורום הפרשה
 לוועד־ להציע הטלוויזיה מנהלי מתכוונים בינתיים

 בהנחייתו אחרת טלוויזיה תוכנית לאשר המנהל
 סוער דיון צפוי זה רקע על כי נראה אגמון. של

בוועד־המנהל. נוסף

ה ר ה ב ה
 הזה״ (״העולם בבאנגי״ נוצצים ״יהלומים בכתבה

 שאינם מישפטים שני יחד השתרבבו )2162
 להיווצר היה עלול מכך וכתוצאה בזה, זה קשורים
 נוכח היה פלבסקי, מאיר החוקר, כאילו הרושם
 משקיעים עם גונן שמואל (מיל.) האלוף של בפגישה
 מסויים משקיע הביא כאילו נאמר כן שונים.
גונן. לאלוף
 שימש לא שפלבסקי היא האמת מוטעה. זה רושם

 בה. חלק שום לו היה ולא זו, בעיסקה כמתווך
 עם ידידו, שהוא האלוף, את הפגיש רק הוא
 רבינוביץ• מרדכי יזייו״הביטוח אחי, ידיד

 שעלול הכוזב הרושם על מצטער הזה״ ״העולם
להיווצר. היה

ת טו ב ל ת ל ה ד ו ג ב
רבטננן תיק■

 כבל ימתינו, המדינה בפרקליטות
 ״כ ח של עירעורו לתוצאות הנראה,
 עיריית ראש לשעבר רכטמן, שמואל

 לפני העליון, כית-הדין .כפני רחובות,
 החקירה בתיקי ייעשה מה שיוחלט
 נגדו. ועומדים התלויים הנוספים

 15כ־ עתה מצויים המדינה בפרקליטות
 המיש• השלימה שבהם נוספים, תיקים

 לעיס־ הקשורים חקירותיה, את טרה
 מעורב רכטמן היה שכהן שונות קות

רחו עיריית בראש כהונתו כשנות
 העליון כית־המישפט ידחה אם בות.
 הרשעתו על רכטבץ של עירעורו את

 את ויאשר המחוזי ככית־המישפט
יוג לא כי נראה עליו, שנגזר המאסר

 אולם נגדו. נוספים בתכי-אישום שו
שהפרקלי ייתכן עירעורו, יתקבל אם

נוספים. אישום כתבי נגדו תגיש טות

*


