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■טחוןשרי
 בגין, מנחם ראש־הממשלה, מקורבי
 למנות כנין אצל כשלה הקרקע כי טוענים

 כשר־כיטחון שרון אריק את
הכחירות. לפני עוד

 בשיבחו לדבר מפסיק בגין איו האחרון בשבוע
 אף בגין כמצביא. סגולותיו את ולהזכיר שרון, של

 בימים התנהגותו וכי ״התבגר״, ששרון טוען
והוותרני. השקט אופיו על מעידה האחרונים

ד - הורביץ כו לי
 שנחתם הסכם על לספר יודעים בליכוד גורמים

 תל״ם ברשימת השלישי הורביץ, יגאל ח״כ בין
 הליכוד. ראשי ובין לכנסת,

 המנדט עם הורכיץ יעכור זה הסכם פי על
 הבחירות, אחרי מייד לליכוד שלו
 דיין, משה ח׳׳כ תל״ם, רשימת ראש אם

הליכוד. עם לקואליציה להצטרף •טלא יחליט

באוגוסט
 הכפר שוכן שכה טבא, כין איזור־החוף

 לכין לאילת, דרומה נלסון רפי של
 אזרחים לתנועת ייסגר שארם־אל־שיח׳

 הקרוב. אוגוסט כחודש ככד
 למרות האיזור, את יסגרו צה״ל שילטונות

.10צא אפריל לחודש רק נקכע שהפינוי

 משת■? בגין
איפור■ אח

 על אסר כגין, מנחם ראש׳־הממשלה,
 לתת ציפורי, מרדכי סגן־־שרייהביטחון,

 כאמצעי■ להתכטא או לעיתונאים ראיונות
התיקשורת.

 בישיבות־ממשלה מישרד־הביטחון, בתוך במיפגשים גם
 משתיק חרות, ובכנסי ציפורי, משתתף שבהן
לדבר. מתחיל שהוא פעם בכל ציפורי את בגין
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בגין את

 מאשים תמיר, שמואל לשעבר, שר־המישפטים
 באי־הכללתו בגין, מנחם ראש־הממשלה, את

לכנסת. הליכוד ברשימת
 כאילו פנים העמיד אך שכגין טוען תמיר

 כעוד תמיר, של כצירופו תומך הוא
נגדו. להצביע למקורביו הורה שלמעשה

■1 ו טא סר
ונול פ ל ממשיך

 הלאומית המועצה מן שהתפטרותו אחרי
 הד״ר ממשיך התקבלה, לא הפלסטינית

מחנדדהשלום מנהיג סרטאווי, עיצאם

נמרצת. כפעילות הפלסטיני,
 אבנרי אורי של לצידו סרטאווי השתתף השבוע

 בבריטניה, שנערך במרחב, השלום על בינלאומי בדיון
 בצרפת נפגש גם הוא אש״ף. כנציג הוגדר ושבו

 הישראלית המועצה יו״ר פלד, מתי (מיל׳) האלוף עם
ישראלי־פלסטיני. שלום למען

ד!;בע
המד■!■ תאוות אח

 פרם, שימעון ח״כ מיפלגת־ד,עבודה, יושב־ראש
 המדיני הצוות הרכב על בקרוב להודיע עומד

המערך. של
 :כצוות הכרים יהיו עצמו פרס מילבד

 :אכן אכא המערך, של המיועד שר־החוץ
 כר־לב; חיים המיועד, שר־הכיטחון

 מרדכי <מיל׳) רב־אלוף רכין; יצחק ח״כ
 שימחה לשעבר, השגריר גור: (״מוטה״)

שם־טוב. ויקטור ;מפ״ם ונציג דיניץ

מאבק
ת מ שי רייא בר

 המקום את הציעה אלוני שולמית ח״כ
 יוטבתה, קיבוץ לחכר ברשימתה השלישית

 כשליחות עתה נמצא שילוני שילוני. אדי
 כארצות־הכרית, איחוד־הקבוצות־והקיבוצים

 של גרעיני־התיישכות מארגן והוא
 לערכה. הרפורמית התנועה

 ביקורה בעת בניו־יורק, שילוני את פגשה אלוני
 לה נתן והוא שעבר, בשבוע בארצות־הברית

הסכמתו. את
 עכשיו שלום לפורשי הדבר כשנודע
 תמיר, ויולי צוקר דדי ר״צ, כתנועת

 ר״צ, לכץ כינם ההסכם את לפוצץ איימו הם
השלישי. כמקום שילוני יוצב אם

תלונה
תבייש נגד

 נגד תלונה ,הוגשה למכקר־ההפתדרות
 המערך, מטעם המיועד שר־האוצר
 כן־שחר. (״חכ״ש״) חיים הפרופסור

 שלו מטה־הבחירות את חב״ש מיקם התלונה פי על
 אליהו בבית הנמצאים איסקו, חברת במישרדי

 חברת־בת היא איסקו בתל־אביב. אבן־גבידול ברחוב
 כור. ההסתדרותית החברה של

פדן. עומרי הוא חב״ש של מטדדהבחירות ראש

#1 שכר מ ש ה ״ב  ד
מתעמק

 לוועדת־ הרשימות הגשת לפני שכוע
ככנסת. המשכר מתעמק לכנסת, הבחירות

 המקום על כהן ורן פעיל מאיר בין המאבק
 כי סופית נראה הוכרע. לא ברשימה הראשון

 ברשימה. להופיע יסכימו לא פלד ומתי אבנרי אורי
 צאדק ואליד בכנסת, של״י של הנוכחי הנציג

 הרשימה, את להגיש חוק פי על האמור חאג׳־יחיא,
 בה. השני המקום את אולטימטיבית תובע

 הרוב בהם שאין התנועה, מוסדות של הישיבות
ושוב. שוב נדחו הרכב, לשום הדרוש

ר ק רו ד
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 המנהלים מועצת ראש יהיה מי החליט כבר המערך
 לשילטון. המערך יעלה אם אל־על, חברת של

 כמיקרה יחליף שביט (״כומה״) אברהם את
דרוקר. זכריה המיליונר החיפאי, הקבלן זה

ר אדוק  חוז
ת ל בעילו

 לפעילות חוזר צדוק, חיים לשעבר, שד־המישפטים
מקרב היחידי, היה צדוק במיפלגת־העבודה.

 אחרי שפרש העבודה מיפלגת של חברי־הכנסת
 מיפלגתו. עם מגע וניתק הבחירות,

 המערך כרשימת הוכלל לא שצדוק אחרי
 לפעילות לחזור החליט הוא הכאה, לכנסת

 לשלב ממטה־הכחירות וביקש מוגברת,
 של האפשר ככל גדול כמיספר אותו

וחוגי־כית. אסיפות־הסכרה

ווו ד ט
1ילייון1ו 50
 תנאי על רבה תמיהה מובעת ומשק כלכלה בחוגי

אנשי־העסקים לקבוצת סונול חברת של המכירה
גרניט.
 סונול את לרכוש זו קבוצה החליטה השבוע
 שמישרד־האוצר למרות דולר, מיליון 50 תמורת

 המם, מלוא תשלום גביית על מתעקש
 נוספים. דולר מיליון 14 של בגובה

 ״סונול״, חכרת של הגלויים נתוניה פי על
 האחים על־ידי ל״גרניט״ הנמכרת

 ערך אין סניו־יורק, כלפר וכוס ארתור
דולר. מיליון 30 על עולה החכרה

 חבירה״ ..אולם!■
מכרו י

 מוצעים להיות עומדים קוסמוס וחברת הבירה אולפני
 הכספית ההצלחה למרות הקרובים, בימים למכירה
שלהם.

 אלה׳ הכרות כשתי הככיר השותף
 גאון, ניטים של גיסו תאמן, ליאון המיליונר
 והשותף ההכרות מנכ״ל עם הסתכסך

למכרן. החליט ולכן סופר, אדי כהן, שלו

 1,ויקונטיונטל ל מנכ״
ח הוד

 הודח לוין, זאב קונטיננטל״, ״בנק מנכ״ל
 לתפקיד. שמונה אחרי חודשיים מתפקידו

 מועצת־המנהלים יושב־דאש יזם ההדחה את
הסלכך. ואלטר קונטיננטל״, ״בנק של
 הפוטלים בנק בבעלות נמצא קונטיננטל בנק

 על־פי גרמניה. של המיקצועייס האיגודים ובנק
 תפקידו את לוין יעזוב להסלבך, לוין בין ההסכם

באוגוסט. 1ב־

ם צי בו קי ה
ת ■גו״סו רו חי ב ל

 הירתמותן על החליטו הקיבוציות התנועות שלוש
 המערך. של למערכת־הבחירות המלאה
 החל יגוייסו, שלפיה תוכנית הוכנה

 חכרי־קיכוצים מאלף יותר הכא, כשבוע
 ישוחררו הם מטה־הכחירות. לעבודת

ליום־הכחירות. עד עכודות־המשק מכל

ק ד ב ״
המלט מחיר

 השיווק דרכי את לבדוק עומד מישרד־החעשייה
המלט. של והמכירה

 בישראל מלט למכירת המונופוליסטית החברה
 נשר. של חברת־בת סחר, נשר חברת היא

 היחידה החכרה היא סחר״ ״נשר
 כ; הקניה תשלוס מלוא את הגובה

 ומישרד־התע, ההספקה, לפני שלושה
 מרוויחה׳.. שהיא הריבית שאת טוען
הנן ממחיר להוריד צריכה היתה היא
 פרטיי מסוחרים גם מלט לרכוש אפשר כיום

 ! על לטון לירות 400ב־ העולה מחיר תמורת
 באלו* העולה במחיר השחור בשוק או סחר, ר־ נש

נשר־סחר. מחירי על לטון לירות
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