
■ ו ד נ י ג י ״
 התנגד עברו!
לבגין

 (״אפי״) אפרים בוואשינגטון, ישראל שגריר
 מנחם ראש־הממשלה, לפניית התנגד עברון,

 באמצעות האמריקאי, לציכור בגין,
 כארצות־הכרית. אמצעי־התיקשורת

 למישרד■ עברון שלח שאותם במיברקים,
 ניסה הוא ולמישרד־ראש־הממשלה, החוץ
 זה שצעד וטען כן, לעשות מכגין למנוע
 הנשיא את כיותר רכה כמידה ירגיז

הממשלה. ואת רגן רונלד האמריקאי,
 להודיע שמיר, יצחק לשר־החוץ, הורה ראש־הממשלה

 לשלוח שלא ממנו ולבקש נדחית, שהתנגדותו לעברון
למישרד־ראש־הממשלה. זה בנושא מיברקים

 הטעה מי
בגין? אח
 את להטיל מנסים ראש־הממשלה בלישכת עובדים

 האחרון בשבוע בגין של הטעויות בשתי ההאשמה
 אפרים תת־אלוף ראש־הממשלה, של הצבאי עוזרו על

 זה היה אלה, לישנה עובדי לדברי פורן. (״פרויקה״)
 הודיע עמן שרדיו על־כך לבגין שדיווח פורן

 והיה הישראלי, חיל־האוויר על־ידי הכור הפצצת על
 היתד. שלא הציטטה, את לבגין שהביא פורן זה

 שתשמדנה פצצות לייצר העיראקים הודעת על קיימת,
מדינת־ישראל. את

 פורן נגד אלה שמועות של שמקורן נראה,
 של עוזריו כקרב המעורערים כיחסים

ראש־הממשלה.

 חומר אוספים
גאון וגד

 במיתקפה בכל־זאת לצאת מתכוון שהליכוד נראה
 אבדחצירא. אהרון שר־הדתות, של מיפלגתו תמ״י, נגד

 איש־ נגד חומר עתה אוספים .בליכוד
 מממנה גאון, ניסים השוויצי, העסקים
 ומתכוונים תמ״י, רשימת של הראשי
 היתר כין הבחירות. לפני לאור אותו להוציא
 עיסקות על חומר הליכוד אנשי אוספים
כחוץ־לארץ. גאון •טל שונות

פרס
למיטראן

ויח

 לנשיא הבטיח פרס, שימעון ח״כ המערך, ראש
 הראשון הממלכתי שהביקור מיטראן, פרנסואה צרפת,
 כראש־הממשלה ייבחר הוא אם יערוך, הוא שאותו

 לצרפת• יהיה ישראל, של הבא
 אחרי למיטראן נמסרה פרס של ההודעה

 פרם שאם כה־ ונאמר פרס־־סאדאת, שיחת
 ביקורו לפני כצרפת יבקר הוא ייבחר,

במצריים. המובטח

 כספים גיוס
ת לגו פ במי
 המיפלגות שתי החלו שעבר בשבוע

 של ענק בגיוס והמערך, הליכוד הגדולות,
 גורמים על שלהן. הבחירות לקרנות כספים

כבדים לחצים הופעלו ישראלים עסקיים

למיפלגות. גדולות תרומות להרים
 איש־ד,עסקים, עומד הליכוד של החירום מגבית בראש
 עומד המערך של זו בראש ואילו מרידוד, יעקוב

עמית. מאיר ח״ב
 לתאגידים אסור הבחירות, מימון חוק פי על

למיפלגות. תרומות לתרום ישראליים

 העובדים חברת
מתגייסת

 לעזרת התגייסו חברת־העובדים מיפעלי
 כלי־ 1000כ־ ובעובדים. ככלי־רכב המערך

 למטות מחברת־העוכדים ככר גוייסו רכב
המערך. של הבחירות

 בנק ואילו נהגים, עם כלי־רכב 150 נתנו המושבים
 עובדים, 500כ־ במערך לעבודה הפריש הפוסלים

עובדיו. מכל אחוז 10 שהם

אמר לא סדן
 עסקים למינהל בית־הספר דיקן

 גדעון הפרופסור תל־אביב, באוניברסיטת
 עזרא מישרד־האוצר, שמנכ״ל קובע פישלזון,

 תעמולת לו ייחסה אשר את אמר לא סדן,
 הגבוה האינפלציה שיעור על המערך
כקרוב. הצפוי

 סדן כאילו ידיעה פירסם דבר, ההסתדרות, יומון
 המערך אך זאת, הכחיש סדן שר־האוצר. את השמיץ

 היה ונראה שלו, הבחירות לתעמולת זו ידיעה ניצל
 הציבור. בתודעת כאמיתית התקבלה לא סדן שהכחשת

 אמר לא שסדן דבר למערכת פישלזון הודיע עתה
 לא שאותו למערכת, במיכתב לו. שייוחסו הדברים את

 יושב־ראש שהיה פישלזון, קבע דבר, בינתיים פירסם
 המחלוקת, מעורר הנאום את סדן נאם שבו הכינוס
 נאמר אשר את הבין לא דבר של הכלכלי שהכתב

בכנס.

ספד
הכור פיצוץ על

 הכור' פיצוץ על הראשון הספד
 ב■ כבר יופיע בגדאד ליד העיראקי

 האנציקלופדיה כמיסגרת הבא. שבוע
 השבוע לצאת עמד בחילו״, ״צה״ל
האנציק עורכי חיל־האוויר. על הכרך

 מרדכי (מיל׳) רב-אלוף לופדיה,
 יעקוב והעיתונאים גור (״מוטה״)

 עצרו כפיר, ואילן ארז (״יענקלה״)
 על שלם פרק והוסיפו ההדפסה, את

ה את בעיראק. חיל-האוויר פעולת
 העיתונאי כתב חיל-האוויר על כרך
יטיף. זאב

 תקבל אדרת
* מענקים

 וודאק ארנסט אדרת, הטקסטיל מיפעלי שבעלי נראה
 השלמה ישראל ארץ כאנשי הידועים זרחין, ויוסי

 מוגדל, ממשלתי מענק יקבלו שרון, אריק וממקורבי
 של ההתנחלות לאיזור מיפעלם העברת בעיקבות

שומרון. קרני
 למרות המענק, את יקבלו ״אדרת״ בעלי
 שעליה הקרקע את למכור עומדים שהם

 הנמצאת עתה, מיפעליהם נמצאים
סכומי-עתק. עבורה ולקבל כהרצליה־פיתוח,

יחיו לא ו לו הוו
מבצעיים

 ״וולוו שמכוניות המישטרה, הודעת למרות
 הבכירה הקצונה עבור שנרכשו ״2000

 נראה מיבצעית, לפעילות יועברו
 הקצינים כידי תישארנה שהמכוניות

 אינן אלה שמכוניות התברר הבכירים.
 מישטרה, של מיבצעית לפעילות מתאימות

שלהן. האיטי הזינוק כיגלל
 של מהמטה־הארצי לדרוש עומד מינהל־הרכב

 למינהל. המכוניות את להחזיר המישטרה
 40 עוד לרכישת אישור המישטרה ביקשה בינתיים
 רכישה יאשר שהמינהל ונראה אריקה, מסוג מכוניות

.2000 וולוו מכוניות שיוחזרו אחרי רק זו

 ״ד3ו<ו ■היה מ׳
הקימ״קאל״ס

 לישראל כימיקיאליס מנכ״ל תפקיד על מילחמת־הירושה
 תאומים, אליהו המנכ״ל, של פטירתו לפני עוד החלה

 ארבעה במשך מאושפז היה תאומים השבוע. שנפטר
 יושב־ראש מילא מקומו ואת טקסאם, ביוסטון חודשים,

 שר־ד,חקלאות, שהיה מי החברה, של מועצת־המנהלים
גבתי. חיים

 מנכ״ל הוא לתפקיד הטיבעי המועמד
 נראה אך שחר, אריה ים־המלח״, ״מיפעלי

 הכילעדית המניות בעלת שהיא שהממשלה,
 תסכים לא לישראל״, ״כימיקאלים של

 למערך. כמקורב ידוע ששחר משום למינויו,
 בפועל המנכ״ל יקבל התפקיד שאת אפשרות קיימת

רייס. מקם לישראל, כימיקאליס של

במיטעויס גם תחרות
 טיסות :נוסף איום באחרונה קיים על אל־ חברת על

 למיטענים. זרות חברות של צ׳ארטר
 ״פלייאינג האמריקאית, חברת-התעופה

 צ׳ארטר טיסות כבר העורכת טייגרם״,
 ממישרד־ אישור קיבלה לישראל, נוסעים

 מיטען. טיסות גם לערוך התחבורה
 מישראל למיטעין מוזלות שטיסות טוענים, אל־על חוגי

 יוצאת ואל־על בחברה, קשה יפגעו ואליה
 לפלייאינג שניתן האישור נגד למילחמת־חורמה עתה

טייגרם.

 האשרות צימצום
האמרילןאיוס

 במידה צימצמה בישראל ארצות־הברית שגרירות
 לארצות־הברית, אשרות־התייר כמות את ניכרת

 המבקשים לישראלים יותר גדולים קשיים ומעוררת
אשרות.
 בעיקבות באה האמריקאים של הנוקשה היד מדיניות
 בוואשינגטון• ממישרד־החוץ הוראות
 של מישרד-ההגירה של מסקנות על-פי

 הישראלים מיספר עכר ארצות-הברית,
 שבידם למרות בארצות־הכרית, שנשארים

האדום. הקו את אשרות-תייר, רק

 ם ד י ש המערר
אלף 300

 לאחרונה קיבלו בארץ עורכי־הדין כל
הקורא המערך, של הבחירות ממטה מיכתב

בארץ
ן, י, !, 1.111̂ .., רוו.

 לכנסת. זו רשימה עבור להצביע להם
 שסופקו כתובות על־פי נשלחו המיכתבים

 שקיבלה עורכי־הדין, לישכת על-ידי למערך
 מהמערך. לירות אלף 300 של סכום עבורן

 ללישכת שפנה שטנגר, חיים תל־אביבי, עורך־דין
 שהלישכה תשובה קיבל כך, על בתלונה עורכי־הדין

 עבור למערך עורכי־הדין כתובות את נתנה אכן
זה. סכום

במערך חשש
■ןבח

 שאחוז מראים המערך של הפנימיים שד,סקרים למרות
 בחיפה, הוא זו מיפלגה עבור ביותר הגבוה ההצבעה

 מהתוצאות חיפה במחוז המערך במטה דאגה ניכרת
הבחירות. של הצפויות
 מחוז שיושב־ראש מכך נובעת הדאגה
 במטה, פעיל אינו אגמי, אורי חיפה,

לאחרונה. לקה שבו התקף־לב בעיקבות

 נוסעים נהגים
בקאדידאקיס

 התברר, במישרד־החוץ שנערכה פנימית בחקירה
 מיספר את האחרונה בשנה שעשו שהמכוניות

 מישרד־החוץ, מכוניות מצי ביותר, הגדול הקילומטרים
 המישרד מהדק שאותן הקאדילאק, מכוניות שלושת הן

 מחו״ל. המגיעים רמי־מעלה אורחים בשביל
 מכוניות של שנהגיהם התברר בבדיקה

 וצמוד פרטי כרכב בהן משתמשים אלה
דבר. לכל
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