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ש את ג ב מי ה
 אל־סאדאת, אנואר מצריים, נשיא בין המיפגש שידור

 ביום שייערך בגין, מנחם ראש־הממשלה, ובין
 על־ידי ישודר כן באופירה, הקרוב החמישי

הטלוויזיה.
 המרכזית. הבחירות ועדת יושב־ראש

 שידור על אסר עציוני, משה השופט
 סרט את ירכוש הליכוד אך המיפגש,

 הזרות הטלוויזיה מרשתות מאחת הצילום
 כמיסגרת הסרט את ויקרין אותו, שיצלמו
 הבחירות. תעמולת שידורי

 שמיפגיט הליכוד, גם מודה למעשה ככך
 כחירות תעלול הוא סאדאת־כגין

הליכוד. של

 ;א■3ד*3א לח*ן

ל ל ע א ר ש י
 ישראל, על האמריקאי הלחץ גבר האחרונים בימים

 כ״בלתי אותו מגדירים בירושלים מדיניים וגורמים
באיומים.״ וגובל נעים

 מכל להימנע מישראל דורשים האמריקאים
 ומראש־הממשלה, כלבנון, צכאית פעולה
 התבטאויותיו מהמשך להימנע בגין, מנחם

 התבטאויות סוריה, כלפי הקיצוניות
 כ״חסרות־ האמריקאים על־ידי המוגדרות

כיותר.״ ומזיקות טעם

ח ב ט ש מי ד ח
ג ב ■ן ל

 מדיניים בנושאים להתייעץ בגין התחיל לאחרונה
 היתה לא כה שעד אישים, כמה עם וביטחוניים

 אלה. בתחומים נגיעה להם
 הכרים שבו מיטבה. לעצמו הקים בגין

 (״רפול״) רפאל רכי־אלוף הרמטכ״ל, מלבד
ניסים. ומשה לוי דויד השרים איתן,

ח*□ ■חסים חו  מ

ת ח ל ש מי □ ב או״ ל
 ישראל במישלחת לאחרונה שוררים מתוחים יחסים

 מדבר אינו בלום, יהודה הפרופסור השגריר, לאו״ם.
 ״בוגד״, בשי רואה בלום שי. נחמן שלו, הדובר עם

 ישראל שגרירות דובר להיות להצעה נענה ששי מאחד
בוושינגטון.

 להחליף שיועד מי את לקבל סירב כדום
 עד שעבד מילוא, יהודה כתפקיד, שי את
 חסר־ תואר וקיבל בלונדון כשגרירות כה

 הדובר לתפקיד כדדי״. ״יועץ של תובן
 יהודית ממזכירותיו, אחת את כדום מינה

ירנאי־כרנגר.

ר ן בין עז גי  ב

ר דו רי א ל
 כצורה נזה בגין, מנחם ראש־הממשלה,

 וכמנב״ל ארידור, יורם כשר־האוצר, חמודה
מעיין, (״יושקה״) יוסף מישרד־הביטחון,
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 עזר של ״שיתופו :הגדיר שהוא מה עד
סודיים.׳^ ^בדיונים וייצמן

 ,גורמים*״* בין' מאבק התנהל האחרונים בשבועות
 לגבי חיל־האוויר, ובין ומישרד־האוצר ביטחוניים

 דבייא. המתוכנן למטוס שיוכנס המנוע סוג
 ושיותקן בארץ שייוצר שהמנוע וייצמן החליט בזמנו
 אלקסריק. ג׳נרל מתוצרת 404אפ־ יהיה בלביא

 ולהתקין לייצר חיל־האוויר מפקדי דרשו לאחרונה
 ראשי־האוצר .1120ה־אפ־וו־ אחר, מנוע בלביא

 לעזרתם, וגייסו לדרישה, התנגדו ומישרד־הביטחון
 שר־הביטחון את זה, בנושא שנערכו בדיונים
 הוא בגין, כך על כששמע וייצמן. עזר לשעבר,

 של דעתם נגד דבר, של בסופו והחליט התרגז
 ייצור על ומישרד־הביטחון, ראשי־האוצר

.1120האפ־וו־
 והן וייצמן הן הגדירו הזו ההחלטה את

 גם היסטוריים, בממדים ״טעות :מעיין
 מהבחינה וגם הצבאית מהבחינה
הכלכלית.

ר ק ר פ מ  חו

ן רו ש □
 לעזור התחיל רונן־פקר, רן (מיל׳) תודאלוף

 של לפעולותיו ובעיקר הליכוד, של למטה־הבחירות
 מטה־הבחירות. במיסגרת שרון, אריק שר־החקלאות,

 יתמנה ששרון מקווה שפקר הטוענים, יש
 יחזיר ואז לשר־כיטחון, הבחירות אחרי
 חיל- כמפקד אותו וימנה ״ל לצה אותו

האוויר.

חבג■! י

ל פו ר ל
 הבטיח בגין, מנחם ראש־הממשלה,

 הארכת איתן, רפאל רב־אלוף לרמטכ״ד,
 שהובטחו השנים לארבעת מעבר תפקידו

לרפוד. ככר
 בניצחון כמובן, תלויה, רפול, של החמישית השנה

 ביטחוניים חוגים הקרובות. בבחירות הליכוד
 הבאה, הממשלה את המערך ירכיב שאם ׳מעריכים,

 פיקוד־הדרום, אלוף הרמטכ״ל תפקיד על יתחרו
אדם. (״קותי״) יקותיאל הרמטכ״ל, וסגן שומרון, דן

ל ר ד פו ג נ

 של מכוניתו נעצרה שעבר כשבוע
 (״רפול״) רפאל רב־אלוף הרמטכ״ד,

 עמדו שדידה טרמפיאדה, ליד איתן,
 את כדק ״רפול״ חיילים. עשרות כמה

 של פרטיהם את וביקש החיילים
 ברישול. לכושים שהיו מהם, שמונה
 ככר הועמדו אדה מחיילים שישה

 לתקופת־ בולם ונשפטו לדין למחרת
 אנשי שהיו אחרים, לשניים מאסר.

 גורשו והם החוזה, הותר צכא־קכע,
״ל. מצה

פ ע א  ■!31*1 את ר

ת כני ב תו א
 להכין ציווה עראפאת, יאמר אש״ף, יו״ר

 פלסטינית למדינה כלכלית תוכנית־אב
 וכרצועת־עזה. המערבית בגדה שתקום

כרוכה. הושלמה כבר התוכנית
 פלסטיניים מולטי־מיליונרים אליו מזמן גם עראפאת

 פרוייקטים מראש להכין בהם ומפציר שונים,
 אחרי וברצועה בגדה להקימם יהיה שניתן כלכליים,

שם. הפלסטינית המדינה הקמת

טה מו

כי רי ה א ל פו פו
 שרב־אלוף התברר, המערך שערך כסקר
 הפופולארית הדמות הוא י גור מרדכי (מיד׳)

לאסיפות־כחירות. כיותר המבוקשת

 רבין. יצחק לשעבר, ראש־הממשלה צועד אחריו
 באחד צועד פרס, שימעון המיפלגה, ■יושב־ראש
זו. מיפלגה אישי מקרב האחרונים המקומות

ר ש ח פ ד הו
 כמטה־הבחירות מחלקת־הסברה מרכז

 מתפקידו הודח שפר, אליעזר המפד״ל, של
 כן־ יהודה ח״כ על־ידי השבוע כתחילת

מאיר.
 לעיתונים הדליף שהוא שפר את האשים בן־מאיר

 מהפסד במפד״ל חוששים לפיה הידיעה, את
 שר־הדתות, של לרשימתו מנדטים ארבעה של

אהרון,אבו־חצירא.

ת ריו ג ת סי חו ר כ מו

בשק^ם
 ״קנט״ מסוג אמריקאיות סיגריות

 השק״ם בחנויות נמכרות ו״מדכורו״
 שמחירן כעוד לירות, 100 תמורת

 לירות. 150 הוא האזרחי כשוק
 שאותן הסיגריות הן אלה סיגריות
 שהן כעת הביטחון, כוחות תופסים

לישראל. מלבנון מוכרחות

ר עי מ ה

א צי תון מו עי
 הוצאתו מאחרי עומדים שהם מכחישים ראשי־המערך

 מוצאי־שבת מדי שיצא חדש, שבועון של לאור
 מעורכי אחד יערוך השבועון את מוצ״ש. ושייקרא

 בו וישתתפו שוד, חיים לשעבר, המשמר על
 הידועים באר, וחיים שחם נתן גורי, כחיים סופרים
 מובהקים. מערך כאנשי

 שלו. מההודעות ימומן שהשבועון טוען שור
שקל. 2 ויעלה עמודים, שמונה בן יהיה השבועון

ב ח שו מו הי  מ

ב בי ת ס רי ד ש ה
 שבו המועדף היחס על רב רוגז קיים בצה״ל

 המפרסמת פאר, עדנה השדרית הרמטכ״ל מצד זוכה
במעריב. גם שידוריה את

 עוקף שהרמטכ״ל טוענים, בכירים גורמים
 כשהוא אב״א, ראש ואת צה״ל דובר את

 שאותם וראיונות, סיורים לפאר מאשר
 צה״ל שילטונות לכן קודם לתת סירבו

אחרים. לעיתונאים

 0*0 ח ו ד ל! ה

ץ ע ר ליו ש ה
 מס- משלם שאינו כמדינה היחידי האיש

 הוא שלו, כרכב השימוש עכור הכנסה
חכם. חיים שר־האוצר, עוזר
 מחכם מנכים לא האוצר של מיוחדת הוראה על־פי
 כל לגבי זאת שעושים כפי רכב, הטבת זקיפת
 צמוד. ברכב המשתמש פקיד

 חודש מדי חכם מרוויח ההערכה עיל־פי
זה. מיוחד מהסדר לירות אלף 50 עד 40כ־

ל ג ע מ ה

ר סג נ
 מאלה אחד היה מט דני האלוף

 הערבים, לרוצח חנינה על שהמליצו
 כגן תיערך לחודש 16כ־ פינטו. דניאל
 עם כתו חתונת מט האלוף של ביתו

פינטו. דניאל


