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 לערוד התכוון וייצמן עזר שר־הכיטחון
 ביקר שבהם בימים בדיוק בקאהיר ביקור

 בוושינגטון בגין מנחם ראש־הממשלה,
 ההצגה. את כך ולגנוב
 מפני תוכניתו את לבטל נאלץ וייצמן

 חסאן הגנרל המצרי שר־ההגנה שעמיתו,
 למצריים, מחוץ עת כאותה שהה עלי,

 לבירה שובו את דוחה הוא כי והודיע
 ביקורו כעת בה יימצא ולא המצרית
וייצמן. של המתוכנן

 שלא החלים דבר של בסוסו אך הירידה, על
סערה. לעורר
 להעניק •טלא בפומכי, להציע עמד ברמן
 ליורדים כספיים מענקים או הטבות שום

 המשאבים את ולהפנות לארץ, החוזרים
 בעיות לפתרון האלה העצומים הכספיים
ירידתם. את למנוע כדי בארץ, הצעירים

 דווקא סערה לעורר שלא ברמן החליט האחרון ברגע
הכנסת. כיושב־ראש הראשון הממלכתי בנאומו

ת ■נטלו מכויו ס
ל א ד ו ע - ק ס מ

 מפיות גפני, ארנון ישראל, בנק נגיד של שובו עם
 לבין בינו חדש משבר לפרוץ עומד בחוץ־לארץ,

 הורביץ. ייגאל שר־האוצר
 להעביר מהממשלה לדרוש מתכוון הורכיץ

 חלוקת בעניין ישראל״ ״בנק סמכויות את
 מטבע על הפיקוח ובנושאי המכוון האשראי

 להחזיר יש לדבריו למישרד־האוצר. החוץ
 מטבע על המפקח סמכויות את לאוצר
 בעיקבות לבנק מהממשלה שהועברו החוץ

הכלכלי. המהפך
 לרסן או לפטר מהנגיד לדרוש הורביץ עומד כן

 מנהל ואת שפר, אליעזר לנגיד, המישנה את
 לדברי סריג. (״סקורה״) יוסף בבנק, האשראי מחלקת
מישרדו. עם פעולה לשתף אלה מסרבים הורביץ

ב ר ק על ה

 הח״כים חייבים האם הציבורי בוויכוח
 שלהם המנדטים את להחזיר הפורשים

לכנסת. נבחרו שבמיסגרתה לסיעה

עם ר ו צ או ב
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 יציאתו בעיקבות תסיסה שוררת במישרד־האוצר
 של לטיול נאמן, יעקוב הד״ד המישרד, מנכ״ל של

 בגרמניה. שבועות שלושה
 קרן של בלתי־חשובה לוועידה יצא נאמן

 היו לא שבה הבינלאומית, המטבע
 ישראלים, פקידים כה עד משתתפים

 פקידים לדברי בהמבורג. המתקיימת
 היא בוועדה ההשתתפות באוצר בכירים
לחוץ־לארץ. לנסוע כדי תירוץ כבחינת

ר בגין חו
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 בגין מנחם ראש־הממשלה של. האחרון מביקורו
 מסויימת. תועלת כנראה, צמחה, בוושינגטון

 כי לספר, יודעים בגין של הפמליה אנשי
 לפיהם עבים רמזים ניתנו לראש־הממשלה

 המיוחד האמריקאי הסיוע תנאי יוטבו
 דולר, מיליארד שלושה כסך לייטראל,

בנגב. מהדש היערכות לצרכי
 שאותו שהחלק או יגדל הסיוע אם פרטים אין עדיין

 יקיימו אם אך יקטן, להחזיר ישראל תצטרך
 הדבר יביא לישראל הבטחותיהם את האמריקאים

דולרים. מיליוני של לחיסכון

פרוייקטים
צי יידחו ח ה1ש ל

 מערכת־הכיטחון, של פרוייקטים ביצוע
 יידחה לירות, מיליארד 5 של כסכומים

השניה. התקציבית היטנה לחצי
 שאותה לדחיה, הסכים וייצמן, עזר שר־הביטחון,

 מעוניין שר־האוצר הורביץ. ייגאל שר־האוצר ביקש
 הסכום יאבד האינפלציה שבתנאי מפני בדחיה

 שיהווה דבר — מערכו כמחצית שנה חצי כעבור הזה
מישרד־הביטחון. בתקציב קיצוץ לדעתו

ם ע הו
עברון יופנה ד

 מעזר יופנה החרות בתנועת חוגים של הזעם
 אפריים בוושינגטון, ישראל שגריר של לעברו וייצמן

עברון. (״אפי״)
 לגמרי, ברור לראש־הממשלה המקורבים בחוגים

 מנהיג בין הפגישה את שהכין הוא עברון כי
 קארטר, ג׳ימי הנשיא לבין פרם שימעון האופוזיציה

 לממשלה. כך על שדיווח מבלי
 להרגיע ראש־הממשלה מבקש זאת למרות

 מיידיות מסקנות להסיק ולא הרוחות את
 לכך ״אין שלדבריו משום עברון, נגד

 יצחק שר־החוץ, רוצה לעומתו הוכחות.״
 ולהחליפו לארץ עכדון את להחזיר שמיר,

אחר. בשגריר

שראי ה הא שי ע ת ד
 לנגוס מנסה פת גידעון התעשיה שר גם

ישראל״. ״בנק בסמכויות
 יותר למישרדו להעביר מהממשלה דורש פת

 לתעשיה. האשראי חלוקת בתחום החלטה סמכויות
 מבלי לתעשיה קרנות ישראל בנק הקים פת, לטענת

למישרדו. כך על שהודיע
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 חקירתן לדרוש עומד הורביץ ייגאל שר־האוצר
 הבנק מכירת בפרשת שהתגלו צורמות תופעות של

הראשון. הבינלאומי
 הבנק, מנכ״ל דיווח הורביץ טענת פי על

 שאול של מוזרות עיסקות על צדיק, בינו
 ״בנק נגיד נגד טוען הורביץ אייזנכרג.
 על לו דיווח שלא גפני, ארנון ישראל״,
 הבנק מכירת שאושרה לפני אלה עיסקות
גדות. לקבוצת
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 וייצמן עזר שר־הביטחון עם נפגשו הליברלים ראשי
 לארצות־הברית. נסיעתו לפני

 שהוא כך על תרעומת בפניו הביעו הליברלים
 מוקד, הטלוויזיה בתוכנית שלו הפצצה את הטיל

 ״לשבת הבטיח איתם קודמות שבשיחות למרות
 שבועות. כמה במשך בשקט״

 עם מגע לנתק מווייצמן דרשו הליברלים
 שיממון ״כ ח העבודה מיפלגת יושב־ראש

 להם השיב וייצמן דיין. משה ח״כ ועם פרס
 שלו המגעים וכי פרם, עם מגעים לו שאין

 שיתוח של לאפשרות בהקשר אינם דיין עם
י ביניהם. פעולה
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שו ע יפר שבו ה

ס ר פי פ ס עו ל
!גנזורה

 הוענק מעריב מערכת של החודשי הכספי הבונוס
 את שעקפו עיתונאים לשני האחרון הששי ביום

הצנזורה.
 יעקוב ״מעריב״, של הזריז הצבאי הכתב

 על דירות 10,000 בסך בונוס קיבל ארז,
 שהכל פארקר, רונאלד על כתבותיו סידרת

 פקר. רן לתת־אלוף מכוונת היא כי ידעו
 (״יופל״) יוסף הצהרון, של המדיני הכתב
 הקשורה ידיעה עד בונוס קיבל חריף,

 על־ידי נקנס ״מעריב״ בשר־הכיטהון.
 אלף צ0ב־ זו ידיעה כעיקבות הצנזורה

לירות.

ם רגני א ת מ
 בהתארגנות החל העבודה מיפלגת של המושבים מחוז

 הפנימיות והבחירות המיפלגה ועידת לקראת יסודית
לה. שיקדמו

 המושכים מחוז ראשי הצליחו כה עד
 זכאי, יחזקאל ״כ ח של בראשותו במיפלגה,

המחוז. חברי של חתימות אלף 23 לארגן

ד ה י העיר ג  נ
היו״ר סגן

 הפעיל פלד, ישראל הד״ר רמת־גן, עיריית ראש
 במערכת העיריה של וכלי־רכב עירוניים פקידים

 בעיצומה. הנמצאת הליברלית, המיפלגה של הבחירות
 יושב־ראש סגן עם בבחירות מתמודד פלד

 שהתלונן זה שהוא מירון, משה הכנסת,
העירוני. המנגנון הפעלת על

 ר ת מר ה
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א הנאום ם11 של א
 בטכס לנאום עמד ברמן יצחק הכנסת יושב־ראש

בירושלים, בהר־הרצל העצמאות, חגיגות פתיחת

 ש״י, מתנועת שחברי־הכנסת הסימנים מתרבים
 גולומב (״דודיק״) ודויד עמית מאיר (מיל׳) האלוף
 למיפלגת ויצטרפו מתנועתם השבוע עוד יפרשו

העבודה.
 ייעשה זה שצעד מעוניין פרם שימעון
מעורב להיות שלא כדי בחוץ־לארץ, כשהוא

 והמפורסמות הידועות המיסעדות אחת הבנקאים, מרתף
 למיסעדה הבא מהחודש החל תהפוך בחיפה, ביותר
למהדרין. כשרה

 כעלים על־ידי נרכש הבנקאים״ ״מרתף
 למיסעדה אותו להפוך שהחליטו חדשים
כ׳טרה.
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