
תוגונןיך
טעה בגין

השדר חוקיות
 את עתה בודקים למערך המקורבים• מישפסנים

 בגין, מנחם ראש־הממשלה, ששיגר השדר חוקיות
ג׳מאייל. לבשיר

 החול, אוסר עתה, הרווחת הריעה פי עד
 ככתב להתחייב ראש־הממשלה על

 הממשלה החלטת ללא צבאית התחייבות
הכנסת. או

 המישפטי ליועץ להגיש היא המישפטנים כוונת
בגין. נגד תלונה לממשלה

 המישטרה. ניצבי של לשימושם אלא השדה,
 ידיעת בלא נרכשו ״2000 ה״וולוו מכוניות

 הממשלתי, מינהל־הרכב אישור או
 בדיעבד אישור עתה לתת המסרב

לרכישתם.
 שהמינהל זאת, לעומת טוענת, המישטרה דוברת
הקנייה. את אישר

משבר נמנע
 הפיתוח מילווה איגרות מיפעל על איים חריף משבר

 האמריקאיים העובדים שביתת בעיקבוית (הבונדס),
 בארצות־הברית. הבונדס של

 ואה שדם, שבוע במשך שבתו העובדים
 בניו־ הבונדס מישרדי ליד הפגנות ערכו
 הגיעו רגר, יצחק הבונדס, נשיא אד יורק.

המיקצועיים האיגודים מראשי רמזים

הרוסי□ בענ״ן
 בגין, מנחם ראש־הממשלה, שד הצהרתו

 השבוע כתחילת •טנערך הקבלנים בכנס
 יועצים נמצאים שלפיה כתל־אכיב,
 שהוכנסו הסוריים הטילים עם סובייטיים

נכונה. אינה ללבנון,

השלמה״ "פלסטין נגד הצביע אש״ף
 הפלסטינית הלאומית המועצה שד האחרון כמושב כיותר החיטובות ההצבעות אחת

כפירסום. זכתה לא כדמשק
 דמוקרטיים ״חוגים וכין אש״ף כין המגעים עד הוויכוח •כמיסגרת נערכה היא

 עם כדו־שיח הכרה למען נאבק עראפאת יאסר לה״. ומחוצה כישראל ומתקדמים
התקבלה. לא דעתו אך ציונית״, היא רק״ח ״גם כי כאומרו ציוניים, גורמים
 יתנהל בי שקבעה קיצונית, הסתייגות על היתה כיותר המעניינת ההצבעה אך
 השלמה״. פלסטין ״על הפלסטינים כזכות המכירים ישראליים גורמים עם רק דו״טיח

 רישמית, נדחה שכה הראשונה הפעם זאת היתה זו. הסתייגות הובסה עצום כרוב
 אישרה ובכך — הארץ ״טטח ככל פלסטינית מדינה של הרעיון כללית, בהצבעה
ההדוקה. עיקרון את המועצה

 מנסות הפאלאנגות
קופטי□ לגייס

 נסיונות על בזעם דיווחו מצריים מקורות
 הפועלות כלבנון, הנוצריות הפאדאנגות שד

 . מכני מצרים לגייס ישראל, עם בתיאום
למילחמתם. הנוצרית־הקופטית העדה
 במחנות אימונים עברו אכן קופטים מיספר

 סכנה בו רואים שהמצרים דבר — בלבנון הפאלאנגות
הפנימי. לביטחונם

מנע סאדאת
242 שינוי

מרידוד
כלכלי שר־־יעל

 מרידוד ליעקוב הבטיח בגין, מנחם ראש־הממשלה,
 את הליכוד ירכיב אם כלכלי, שר־על של תפקיד

הבאה. הממשלה
 ארידור, יורם הנוכחי, לשר־האוצר הדבר כשנודע

 שר־אוצר להיות יסכים לא שהוא לבגין להודיע ביקש
כלכלי. שר־על תחת

 <ול ביקורה
בישראל הצונורה

 בשלוש מישראל המשודרת כתבה לכל כימעט
 מתווספת בארצות־הברית, הגדולות רשתות־הטלוויזיה

 בגלל מלאה, אינה שהכתבה האומרת הערה
 הישראלית. הצבאית הצנזורה

 להכריז החליטו רשתות־הטלוויזיה ששלוש נראה
 בישראל. הצנזורה על מילחמה

 כיומו יום מדי שומעים האמריקאים
 כמרחב היחידה המדינה היא שישראל

 וכי עיתונות, עד צנזורה קיימת שבה
 לעצמו מרשה הישראלי הצבאי הצנזור
קיטעי־פרשנות. גם לפסול

 היחס ייחקר
ערב״□ לעיתונאי□

 לא השביתה שאם בארצות־הכרית,
 הבונדס נגד האיגודים יפעלו תסתיים,

 את לפדות מממשלת־ישראל וידרשו
 האיגודים כידי שברשותם. האיגרות

 מכד אחוז 20ב־ האמריקאים המיקצועיים
הבונדס. איגרות
 עם הסדר לידי להגיע רגר הצליח השבוע בתחילת

הוסר. האיגודים איום השביתה. את שסיימו העובדים,

במערך יפגעו הנסיעות
 של שהנטיעות מגדה המערך שהזמין סקר

 בו, כעיקר יפגעו לחוץ־דאדץ ישראלים
 בעונת לחוץ־לארץ הנוסעים שרוב מאחר
המערך. של המצביעים ממאגר הם הקיץ
 ישראלים אלף 700כ־ הקיץ ייצאו ההערכה על־פי

 שעברה. בשנה שיצאו אלף 350 לעומת לחו״ל,
 יסעור, בנימין המערך, של יום־הבחירות מטה ראש
 מהנוסעים שיבקש גדול, פירסום במסע לפתוח עומד

 או יום־הבחירות, עד לישראל לחזור הישראליים
אחריו. לצאת

פיטר ארידור
עוזרי! את

 מישרד־ כמיסדרונות הידהדו שעבר כשבוע
 יורם שר־האוצר, של צעקותיו האוצר

 אבי חכם, חיים עוזריו, שלושת על אדידור,
אורן. ואורי שטיינברג
 כמד. אך השלושה, את ארידור פיטר בסערת־רוחו

זה. מצעד בו חזר מכן לאחר דקות

 :עתה רק שנודעה פרשה
 בממשלה בכירים חוגים הציעו 1978 באוגוסט

 שינוי למען לפעול קארטה ג׳ימי לנשיא האמריקאית
 הפלסטינים שילוב את לאפשר כדי ,242 ההחלטה

 למרות זו, הצעה קיבל קארטר בתהליךהשלום.
לה. התנגדה שממשלת־ישראל׳

 אנוור מצריים, שנשיא אחרי נגנזה ההצעה
 כטענה בתקיפות, דה התנגד אל־סאדאת,

חשוב מהלק ישראל בנסיגת יחבל הדבר בי

חת□ ב י וטל ג
לאבו־חאירא

 טפסי־ על החותמים ראיטוני כין
 החדיטה, הרשימה שד המיפדגות

 אבו■ אהרון שר־הדתות, התכוון אותה
 גוטדיב שלמה היה להקים, הצידא,

 מכני־כרק. 30ה־ כן
 עד• גוטליב, ישראל שד כנו זהו

 אבו־ במישפט הראשי התביעה•
הצידא.

 שד העולמית הפדרציה שד הוועד־הפועד
 שלה, סגן־הנשיא עד הטיל העיתונאים

 להגיש צימוקי, אריה הישראלי העיתונאי
 העיתונאים מצב עד דין־וחשכון לה

 וכעיקר המוחזקים, כשטחים הערכיים
 עיתונים של עורכים שלושה של מצבם עד

 הצבאי המימשד הטיל שעליהם אלה,
תנועה. הגבלות

 זה, מוסד בישיבת דרש בוועד־הפועל תוניס נציג
 לישראל לשגר בהלסינקי, שעבר בשבוע שנערכה
 הצליח צימוקי אלה. נקודות לברר כדי מישלחת

 דו״ח בעצמו לשגר הבטחתו תמורת כזו החלטה למנוע
לפדרציה.

ה ש כ ר ה ר שט י המ
וקשלא־כח ,.וודוו״

 רב־ניצב חמישטרה, מפכ״ל של הישירה הוראתו על־פי
 מכוניות שמונה המישטרה רכשה איבצן, אריה
 2.5מ־ יותר הוא מהן אחת כל שמחיר ,2000 וולוו

לירות• מיליון
ליחידות־ מיועדות אינן המהירות המכוניות

חדשה אמיסיה
לויהטיזרחייי

 הנפקת מתכנן המאוחד״ המיזרחי ״בנק
מהציבור. בסף לגייס כדי חדשה, אמיסיה

 הדולרים, מיליוני 15 על בנוסף תבוא זו אמיסיה
בארצות־הברית. לאחרונה הבנק שגייס

יץ3הור
לדיסד ■דר לא

 זה במדור שהופיעה ידיעה מכחיש הורביץ ייגאל ח״כ
 תל״ם את ינטוש הוא שלפיה ),2281 הזה (העולם

 לליכוד. שלו המנדט עם ויעבור הבחירות אחרי
 כי ״אציין :הורביץ כותב הזה להעולס במיכתב
 קיים, לא בסיס• חסרת והיא יסוד, כל אין זו לידיעה

 מיפלגה לבין ביני הסכם כל יהיה ולא היה לא
 לשום שלי המנדט עם לנדוד בכוונתי אין כלשהי.
אחרת.״ מיפלגה
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