
טכ״ל אמינות מ הר
חן ב מי שבט׳ ב מי

 במיבצע שבויים שרצח הקצין פינטו, הסגן לפרשת >
 העליון בבית־המישפט מיידיים הדים יהיו ליטאני,

 נגד בגדה ערביים תושבים של בעתירתם הדן
אלון־מורה. התנחלות
 תגובתו בעזרת לערער מבקשים העותרים פרקליטי

 בפרשת בעיתונות הרמטכ״ל של י־מדוייקת1הבל\
 הרמטכ״ל שמסר התצהיר אמינות על הרוצח, הסגן

 שהינחו הביטחוניים השיקולים לגבי לבית־המישפט
 ההתנחלות. מקום בחירת את

 השבוע שהוגשו העותרים, פרקליטי כטענות
 התייחסות יש העליון, לכית־המישפט ן

 אמינות שאם הנמקה תוך זה, לעניין
אחד, בעניין כמיכחן עמדה לא הרמטב״ל

 גם אי־אמינותו על להצביע הנמנע מן לא
אחר. כעניין

היקוצץ
חון* ט בי ה ב־ צי ק ת

 הקבוצות. משתי אחת אף עם כה עד הזדהו
 מיכה ״כים הה עומדים זו קבוצה כראש
 ללכד המתכוונים אמוראי, ועדי חריש
 הקבוצות שתי כין לשילוב שיפעל מחנה

מנהיגיהן. כין וליטיתוף־פעולה
 של הנואשים בניסיונותיה הקרובים השלבים אחד

 תהיה הכלכלית ההתדרדרות את לעצור הממשלה
בתקציב־הביטחון. משמעותי באורח לקצץ הצעה

 ששותפים ההכרה, וגוברת הולכת הליכוד צמרת בקרב י
 קיצוץ ללא כי מערכת־הביטחון, מראשי כמה גם לה

 עצירת על המערכה תהיע בתקציב־הביטחון
אבודה. האינפלציה

 קיצוץ לכל כעבר מושבעים מתנגדים גם
 ניתן כי ומשתבנעים, הולכים זה כתחום
 כביטחון לפגוע מכלי כתקציב, לקצץ

צה״ל. בכוננות או המדינה
עתה, לשמוע ניתן הליכוד מדוברי כמה מפי

 גור, )1מרדכי(״מוטה׳ הקודם, הרמטב״ל כי
 שימעון הקודם, שר־־הכיטחון של כסיועו

 כלתי־סכירים, לממדים צה״ל את ניפחו פרם,
 ובכושרו. בעוצמתו יפגע לא שצימצומם

 להוות עשוי תקציב־הביטחון קיצוץ סביב הוויכוח
 שיעסיקו המרכזיים, הנושאים אחד הקרובים בחודשים

דעת־הקהל. את

ג גאון ר ב ״זו א פ?*ן ו ב
 אנשי- שני של אחת וכעונה כעת נוכחותם

 פמקורכים הידועים יהודיים, עסקים
 בפקין, כית־מלון כאותו לראש־הממשלה,

 עוסקים כאילו שמועות, הולידה סין, כירת
 וישראל. סין ממשלות כין בתיווך השניים

 מיפאן אייזנברג שאול באיש־העסקים הוא המדובר
 לפני ששהו מז׳נבה, גאון ניסים ובאיש־העסקים

 לבעיות מקורב שאינו אייזנברג, בפקין. שבועיים
 מחסידיו אינו גם שנוצר לרושם ושבניגוד המדינה,

 זה ואין הסינים, עם בקישרי־מיסחר עומד בגין, של
 ניסים של נוכחותו אולם בפקין. הראשון ביקורו

 הידיעה את שהולידה היא עימו, יחד בפקין, גאון
̂  קשרים לקשור בניסיון השניים קשורים כאילו

וישראל. סין בין

ש היועץ פור ה
 שר־הבינוי־ של עוזריו מארבעת אחד רייסר, מיכה

 מתפקידו. לפרוש עשוי לוי, דויד והקליטה,
 אולם סמנכ״ל, של מינוי לקבל עמד רייסר
 מעמד את ממנו ישלול לא זה שמינוי תכע

לשר. היועץ
 לבין בינו מחלוקת פרצה ניתן, הדבר שאין מכיוון

 ויפרוש. המסקנות את יסיק שרייסר ונראה לוי, השר
 בידיו מרכז והוא צעירי־חרות, מראשי הוא רייסר

ת. במרכז ניכר כוח רו ח ה ־ ת ע ו תנ

ח רב■! ל שו
מן נזתנה * ״ ל!

 רכין, יצחק לשעכר, ראש־הממשלה
 זכרונותיו, ספר של אחד עותק שלח

 עזר לשר־הכיטחון שיירות״, ״פינקס
 הספר גכי על רושם כשהוא דייצמן,

 עזר זה היה כזמנו חמה. הקדשה
 נגד גלויה במערכה שיצא וייצמן,
כמע בראש־ממשלה, רבין של מינויו

 כמצבי■ לעמוד מסוגל הוא שאץ נה
 בספרו מתוארת עצמה הפרשה לחץ.

רכץ. של
 אזלה ל״י) 454<כת היקר מחירו למרות

ש הספר, של הראשונה המהדורה
 תוך עותקים, אלפים כששת הודפסה

ספורים. ימים

□ אדי ם בא ו ביי ל
ל ־ בגין אחרי בו מ ה

 בגין, מנחם ראש־הממשלה, של ממקורביו כמה
 חוסר־האונים ואת אי־תיפקודו את להסביר המתקשים

חדשה, תיאוריה פיתחו האחרונים, בשבועות שלו
 ממצבו רק נובעת בגין של התנהגותו אין פיה שעל

 שאליו חדש, פסיכולוגי מצב משקפת אלא הפיסי,
נקלע.

את בעיקר להסביר המנסה זו, גירסה פי על 1
 כלכליים בנושאים בגין שמגלה המוזרה האפאתיה
 עד לאחרונה המגיעה — מדיניות־פנים של ובנושאים

 כיום בגין שרוי — בהם מדיון גלוייה התחמקות כדי
המבול״. — ״אחרי של במצב

 כמובטח, כהיסטוריה מקומו את רואה הוא >
מצריים, עם להסכם־השלום שהכיא במי

 אחרים. בנושאים עניין כל ואיבד
 טוענים בגין, של מחסידיו שהם המקורכים,

 כלל איכפת לא שלכגין לדעת נוכחו הם כי
 של והאחרון הראשון המנהיג יהיה שהוא

ממשלת־ישראל. כראש ששימש הליכוד,

ה חבר תבונה ה
באי
 — וכסעודיה כאילת הכונה החכרה

 השותפה האמריקאיות ההכרות אחת
ה שדה-התעופה את הכונה כתאגיד

 חיל־האוויר עכור אילת, ליד חדש
 עכודה כאחרונה קיכלה הישראלי,
 כשירותי־המו• הנראה, ככל הקשורה,

סעודיה. של דיעין
ש מניו־ג׳רסי, ברג׳ר״ ״לואי החכרה

 כ• והמפקחת המתכננת הזרוע יא
 את הבונה ״סריגי״, הקבלנית קכוצה

 פיקוח של תפקיד קיבלה עוכדה, שדה
כ כיותר רגיש פרוייקט הקמת על

 של מרכז.מודיעין זהו הסעודית. ערב
 גם שיכלול הסעודי, מישרד-הפנים

 כמגמה כיותר, מודרניים מחשכים
 הנכנסים הנוסעים כיל אחרי לעקוב

 זה שפרוייקט כרור למדינה. ויוצאים
 של המודיעין לשירותי ישירות קשור
הסעודית. ערב

 מרכז את הכונה האמריקאית, החכרה
 ה• אספקת (כולל לסעודים המודיעין
 (חכרת■ 0.5.0 חכרת היא מחשכים)

 כרג׳ר״ ״לואי חכרת ;מדעי־המחשב)
הקמתו. על מפקחת רק

 אינפלציה ■■למנוע
ש של ספרותיי שלו

 מישרד-האוצר ראשי של העיקרית משימתם
 שיעור יגיע שכו מצב, למנוע עתה מכוונת

 הנוכחית השנה כסוך השנתית האינפלציה
אחוז. 100 של לשיעור

 בקצב האינפלציה שיעור עלול התחזיות כל פי על
 אדום קו זהו האחוזים. מאת גבול את לעבור הנוכחי

 אליו יגיעו שאם סבורים ובאוצר פסיכולוגית, מבחינה
 את לעצור עוד יהיה ניתן ולא הסכרים כל ייפרצו
 הבאה. בשנה האינפלציוני הסחף
 אף להסתכן הכלכליים השרים מוכנים כך משום

 לאפשר, שלא ובילבד חריפים, בסיכסוכי־עבודה
ספרות״. שלוש של אינפלציה ״עידן כדבריהם,

 תצומצם
ה צי ליז ר ב לי  ה

טבע מ ר ב הז
 שר־האוצר, של הנמרצות להכחשותיהם תאמין אל

 כל אין כאילו ישראל, בנק ראשי ושל ארליך, שימחה
 ולבטל הזר המטבע על הפיקוח את להחמיר כוונה

 מסמלי אחד שהיתר, זה, בתחום הליברליזציה את
 את לכלום נועדו החריפות ההכחשותהכלכלי. המהפך

 והכרחתו זר, מטבע של המוגברת הרכישה
לחו״ל.

 הזר המטבע אל הבריחה של הנוכחי בקצב אולם
 מעטים, חודשים תוך ברזרבות לפגוע התופעה עלולה

 הקריטי המצב של המשוער המועד את ולהקדים
 מביטול, מנוס יהיה לא לפיכך במאזן־התשלומים.

 הליברליזציה. של לפחות, חלקי
 המנהלים מייעצים בכר בנקים בכמה

 המטבע פיקדונות את להוציא ללקוחותיהם
 מתחת הדולרים את ו״לשמור שלהם, הזר

לכלטות״.

מתארגנים המתוובים
 המכונה הקבוצה של האידיאולוגית התארגנותה מול

 במיפלגת־העבודה, לווינסון־חריף״ ״קבוצת
 פרס, שימעון תומכי של הנגדית וההתארגנות

שלא עסקנים, של שלישית קבוצה עתה מתארגנת

 עומד ואדים, רודה הנודע, הצרפתי במאי־הקולנוע•
 מופע־השלום את לתכנן כדי לישראל, השבוע להגיע
 במלאות בסנטה־קתרינה, מצריים נשיא שיוזם הענקי

 שלו. יוזמת־השלום לתחילת שנתיים
 אחרי אולם תבוטל. התוכנית כי היה נראה תחילה

 סנטה־קתרינה החזרת את להקדים הסכימה שישראל
 את לערוך תוכניתם את המצרים חידשו למצריים,

במקום. החגיגה
 ולבקר להקדים כדי לייטראל יגיע ואדים

למצרים. שתוחזר לפני עוד בסנטה־קתרינה,

ם ץ ודיו■ ק*71 ד! מצריי ל
 ישראל ושגריר קולק, ׳טדי ירושלים, עיריית ראש

 בסוף לבקר עשויים דיניץ, שימחה בוושינגטון, לשעבר
 של במסיבת־הסיום להשתתף כדי בקאהיר, החודש

 בספטמבר. 26ב־ שתתקיים הקאהירי, הסרטים פסטיבל
 סינטרה, פרנק הזמר הנראה, ככל ישתתף, זו במסיבה
 ידיד־ישראל. שהוא מפני במצריים כה עד שהוחרם

 ודיניץ, קולק של ידידם שהוא סינטרה,
 הפסטיכל, כסיום כמסיבה לשתפם כיקש

 לצאת ההכנות את עושים בכר והשניים
נשותיהם. עם יחד לקאהיר

□ צח״ם ת־־ ב ב
 בת־ים, מישטרת על־ידי הוקם צוות־חקירה־מייוחד

 מיקרי במיספר המדאיג הגידול את לחקור כדי
 הצח״ם בראש בעיר. ובתי־עסק לבתי־מגורים הפריצות

 סימני־הצלחה ניכרים וכבר דדון, אלי רס״ר עומד
 עבריינים. ובאיתור תיקים בפיענוח ראשונים

 ״ם צח מינוי של יוצא־דופן מיקרה זהו
 המישטרה ממנה בלל כדרך כללית. למשימה

 בוצע שכו מסויים, תיק לחקור כדי צח״ם
 מיקרי־ ריבוי כי נראה אולם חמור, פשע

 מישטרת את הביא ככת־ים ההתפרצויות
 עשוי צח״ם מינוי רק בי למסקנה, המחוז
המדאיגה. התופעה את לכלום

צר השוק ש מו שי ח
 בשוק יובש שדר שבה למדי, ממושכת תקופה אחרי

 נתיבי־ההברחה חסימת בגלל בעיקר בישראל, החשיש
 הסם. של גדולות בכמויות השוק מוצף שוב מלבנון,

 חלק של מקורו בי טוענים אנשי־מישטרה
 כמדינות הוא כשוק, המצוי מהסם, ניכר
 ופאקיסתאן. הודו כמו

 ההיצע גרם לא בסם, המחסור תקופת שתמה למרות
לירידת־מחירים. המוגבר


