
עזר? מסתיר מה
 גליל חגרת של הדירקטוריון ידר הוא וייצמן עזר

 הוא שמישרדה מתקדמות, לטכנולוגיות חברה (נהריה),
 לצימר הציעה זו חמיה ברמת-גן. 127 ביאליק ברחוב

 כן על בתל־אביב. בבורסה נסחרים והם גיירות־עדר,
 ולרשם גיירות־הערר לרשות להמציא ועבה עליה קיימת

תקופתי. דוה ועוברות
 בספטמבר לצימר מניותיה את מנפיקה החלה החברה

 מדצמבר החל דיווח חובת עליה חלה ולבן .1982 שגת
.30.6.83מדד יאוחד ולא 1982

 המשקיעים לצימר להבהיר גוער התקופתי הדוח
 את ההמיה מניות של במכירה או ברכישה המתעניינים

 והפסד, חוח מאזן לציין חובה יש בחח הכלכלי. מצבה
 עיקר ואת בת. בחבחת בהשקעות שינויים בדמי פרטים

 לדווח יש כן כמו אלד- לשינויים הקשוחת העסקות תנאי
 לבעלי החברה על־ידי המוענקות טומודהנאה על פרטים
 או אחוזים חמישה ברשותו שמחזיק מי כל ועל בד- עניין
 בר- ההצבעה ממהות או החברה ממניות יותר

 לחברה ניירות־העדך רשות ששלחה תיזמרת למחת
 החוק. על־ידי הנדרש הדוח הוגש לא .1983 בספטמבר

 14 לפחות יוגש כזה שדוח כמיוחד. מפרט שהחוק ולמרות
 אסיפה מנסה התמד- של כללית אסיפה כינוס לפני יום
ועגש. טרם זאת בכל והדוח 1983 באביב כזו

 פרשות מגד, מיכאל עורד־הדין הגיש כן על
 העבירות כל מפורטות ובה פלילית תביעה נייחת־זזעוך,

מו נייחת־הערך חוק על ת המרעה לדעת שע מ  גליל, ח
 החמד- של הכללי המנהל קליע, ואלי וייצמן עזר

ע היתה האם היא המניות בעלי לגבי היחידה השאלה

וייצמן נאשם
הדרחז איפה

ת הגשת את שמנעה רשלנות ח  ניסיון כאן שיש או ה
ם להסתיר ממיז מי  יצחק השופט לגלותם. רוצים שאץ ד
ר ממת־גן, השלום בבית־מישפט מאז. מ  העניץ את י
הקורנית בימים

)7 מעמוד (המשך
 לתיבת־פלאים מקומה את פינתה
נשאר. מרידור אחרת.

מרחביים יחסים
רשלזם רוב למנוע

 הכבושים השטחים קציני
 במועצה לתמיד רוצים

 בסימדון הפלסטינית הלאומית
נסיעתם נמנעת ן3ל שלום.

 היחס את יותר המבליטה תופעה אין
 כלפי ממשלת־ישראל של האמיתי

 תושבי של היציאה בעיית מאשר אש׳ף —
לכעוסיו. הכבושים השטחים

 160כ־ מצויים הכבושים בשטחים
 הפלסטינית, הלאומית המועצה חברי

 בכל הפלסטיני. העם של הפרלמנט
 הלאר המועצה מתכנסת כאשר פעם,
 — לשנה אחת בדרך־כלל — מית

השאלה: מחדש בירושלים מתעוררת
ל להגיע אלה לחברים להתיר האם

מושב?
החליטו הראוייודלציץ בעיקביות

ערשאת ירד
לאלגייר לא

 בראשות — ממשלות־ישראל כל
 בגין מנחם רבץ, יצחק מאיר. גולדה

זאת. להתיר לא — שמיר יצחק ועתה ^
 כאירגון מוגדר אש׳׳ף העילה:
הפלסטי הלאומית המועצה טרוריסטי.

 ההשתתפות מאש׳׳ף, חלק היא נית
 אירגון עם מגע מהווה שלו במושב

 היא כן ועל עימו, והזדהות טרוריסטי
הישראלי. החוק את נוגדת
עד. 90״׳!׳  מסד האמיתית הסיבה ב

יותר. קצת בכת
הנצי הפלסטיניים, הכינוסים ככל

 המתונים הם הכבושים השטחים מן גים
 הכבושים השטחים לתושבי ביותר.

 מן להשתחרר רוצים הם הזמן. דוחק ,,
 סביבם קמות כיצד רואים והם הכיבוש,

 הם אדמתם. ומופקעת ההתנחלויות
 ואץ הישראלית, ההוויה את מכירים

אשליות. להם
 השטחים מן הנציגים תומכים לכן

 פלסטיניות, ביוזמות־שלום הכבושים
 מדעי להסדר להביא היא שמטרתן

לאח התגלה הדבר האפשרי. בהקדם
 מתושבי 9096מ־ יותר כאשר שוב, רונה

 מאחורי התייצבו הכבושים השטחים
 והביעו טריפולי, במשבר ערפאת יאסר

 החותר שלו, המדיני בקו גלוייה תמיכה
 ערפאת פגישת גם פוליטי. לפיתרץ —

 בשטחים התקבלה מובארב חוסני עם
כללי. בקורת־רוזז הכבושים

בתחתונים חשיש
 בכלל שנעצר האדם

בורח. החל אזרחי חוב
 כאשר מאוד התפלאו השוטרים

 להימלט ניסה אברקישק רדואן
 אותו, לעצור באו אומנם הם מידיהם.

 בגלל להיערך אמור היה המעצר אך
 יכול הוא שילם. לא חוב־שאבדקישק

 אולם במקום, ולהשתחרר לשלמו היה
לברוח. העדיף הוא

חשד, בהם עוררה המוזרה התנהגותו
 ואז גופו, על חיפוש לערוך החליטו והם

 בתוך בריחתו. סיבת להם התבררה
 נמצאו ,35וד בן הגבר של תחתוניו

 קילוגרם. במישקל חשיש סוליות חמש
 שהעציר על עצמם את ברכו השוטרים

 נכנם היה זאת, לולא לברוח, ניסה
 סם, מספיק גופו כשעל לביודהמעצר

בית״המעצר. כל את למסטל כדי
והפרקלי כתב־אישום נגדו הוגש

 ההליכים. תום עד לעצרו ביקשה טות
 סיפר קדרי, ארי עורך־הדץ סניגורו,
 למעשה כי סגלסון, אריה לשופט
 קצץ על״ידי אבדקישק נתבקש

 למסור לוד מישטרת של המודיעין
 והוא סוחרי־סמים, על מידע למישטרה

 המישטרה עם פעולה לשתף עמד
נתפס. כאשר

 אך של׳׳י. דובר על-ידי נמרצות הוכחש
 השבוע נכונה: היתה הידיעה כי הסתבר
 אלוף־המישנה דרגת כהן לרן הוענקה

 הרמטכ״ל, בלישכת מיוחד בטקס
 כן לפני עוד כמוהו. יוצא־עיראק שהוא

לצבא־הקבע. כהן חזר
 אינו בצבא־הקבע שקצין מכיוון

 ציבוריות, בימות על להופיע יכול
 באופן להשתתף רשאי אינו גם ולהלכה

 מוסדות של בישיבות פעיל
 מוזר מצב הדבר יוצר מיפלגתיים.

למדי.
אדם דרכי

צלם של 1םזת
 המצרי היה מי

 בישףזל שמת הראשון
הסבם־השלום אחרי

 עבודה המחפשים מבני-ארצו כרבים
 אל עבד פאתי עזב למצריים, מחוץ

 נוח־ כצלם בעיקר העובד מאלב,
 את אלכסנדריה, של בחופי־הרחצה

 באחד עונת״הרחצה, תום עם עירו
לירדן. והגיע בנובמבר,

 מיכתבים: שני לאשתו שלח הוא
 שלושה והשני לעמאן הגיעו עם האחד

מכן. לאחר שבועות
 התחיל כי למישפחתו מסר הוא
״אל־קודס־ לצילום בסטודיו לעבוד

במדינה

 לא כי כסף, לה לשלוח באפשרותו
 לא וביקש בעבודתו, עדיין הצליח
 את עזב כי מיכתבים, אליו לשלוח

 עכשיו מחפש והוא מקום־עבודתו
חדש. מקום־עבודה

 עבד נהג שנים מזה רעל. או חנק
 בעונה לנסוע ,43ה־ בן אל־מאלב,

 לעבוד כדי לירדן, או לעיראק המתה
הכספי. מצבו את ולשפר
 הגיע כיצד להבין יכול לא איש
 לדין, הועמד נעצר, הוא לאילת.

 שהוטל קנם השקלים 500 ובהיעדר
 המקומי. בבית־המעצר נכלא עליו

 באדם מדובר כי לדעת נוכחו השוטרים
ומנומס. שקט

 מת. נתגלה אחד בוקר אבל
 שאלה בזעם, הגיבה המצרית העיתונות

 מישטרודישראל פנתה לא מדוע
 את שישלם באילת. המצרי לקונסול

הקנס.
 גופתו בינתיים נמסרה באילת

 חנק אם לברר המתת, לאחר לניתוח
 המימצא: רעל. נטל או בשמיכה עצמו
בתלייה. התאבד אל־מאלב עבד

 לקבורה. למצריים הועברה הגופה
 שלא אחד מצרי עיתון היה לא אבל

 הראשון המצרי כי העובדה את הזכיר
 חוזה־ חתימת אחרי בישראל, שמת

 ברחוב באלכסנדריה, התגורר השלום,
אל־סלאם.

סמים

 של״י לצירוף חותר שהוא טענו יריביו
 את תקף הוא למפ׳׳ם. ו/או למערך

 ערפאת. יאסר עם שנפגשו חברי-של״י
 (מיל׳) אלוף פירסם הסיכסוך ובשיא

 במילים גינה שבו ראיון, פלד מתי
 ב־ כהן של השתתפותו את בוטות

 (מיל׳) כסגו־אלוף מילחמת־הלבנון,
ביירות. בחזית וכמפקד
 של שמנהיג פלד, שאל יתכן, איך

 זו, במילחמה ישתתף מיפלגת־שלום
 חיילים עשרות באשר כזה, ובתפקיד
 בכיר קצץ וגם בלבנון לשרת מסרבים

 לשחרר מבקש גבע אלי אל״מ כמו
התפקיד? מן אותו

 כדי כהן רן על־ידי נוצל זה ראיון
 במשך אליו שאף שהוא לפילוג, לגרום

שנים. כמה
 בוצע בינתיים הרשימה. בראש

 ויתר האחד הפלג רישמית. הפילוג
 נשאר זה ושם של׳׳י, השם על ברצון
כהן. רן של לפלג

 זה פלג של נציגו רק אינו כהן
 גם אלא ההסתדרות, של בוועד־הפועל

 תבעו אנשי־הפלג הבלעדי. מנהיגו
 של׳י של הרשימה בראש להעמידו
 לכך נמצא לא וכאשר ,1981 בבחירות

 הגשת את עיכבו הדרוש הרוב
 לבסוף שהוגשה הרשימה הרשימה.

 ובה הצבעות, בלי התנועה על נכפתה
 מאיר אחרי השלישי, במקום כהן שובץ
כישלון. נחלה היא צאדק. וואליד פעיל

כהן(בלבנת) רן אל״מ
לצודל חזרה

 זו שאץ בעובדה טמון נוסף קוריוז
 ברפובליקות־בננות כמו מיפלגת־ימץ,

 מיפלגה דווקא אלא מרכז־אמריקאיות,
השמאלי. הסיציאליסטי באופייה הגאה

 לפני ביירות. בחזית סא״ל
חל לשני של׳׳י תנועת התפלגה שנה
 הידועים ראשיה כל כמעט״שווים. קים

 לאחר שהשתתף אחד, לפלג הצטרפו
אלטרנ חדשה, מיפלגה בהקמת מכן

 ואילו בצד. נשאר פעיל מאיר טיבה.
 האיש סביב כולו התלכד השני הפלג

כהן. רן הפילוג: את יזם אשר האחד,
 קיבוץ חבר כהן, רן של אישיותו
המשבר. מגורמי אחד היתה גן־שמואל,

אירוסיו בחגיגת ומיששחתו עבד־אל־מאלב מתאבד
לאילת מאלכסנדריה

 כהו־סוף■ אנשי נותרו הפילוג אחרי
 ואז העת. כל שביקשו כפי לבדם, סוף
מוזר. משהו קרה

 הצבאיים הכתבים פירסמו תחילה
 לצבא-הקבע, לחזור החליט כהן כי

הדבר אלוף־מישנה. של דרגה תמורת

 לפי אליו לכתוב וביקש זרקא, בעיר
עבודתו. מקום של הכתובת
 לאשתו טלפונית התקשר כך אחר

 קצר זמן ניתוח שעברה רומה, הצעירה,
 ולשלום לשלומה שאל נסיעתו, לפני

שאין התנצל הקטנים, ילדיו שלושת

 מנציגים ?ישלול או לתת שיכול מי
 במושב להשתתף ההיתר את אלה

 רבה במידה קובע הלאומית, המועצה
שם. המתקבלות ההחלטות טיב את

 שלילת על־ידי שלום! בכנה:
 ישראל ממשלות כל התערבו ההיתר
 בכיוון ובהחלטותיה המועצה בדיוני
 וחיזוק המתון, החלק החלשת אחד:

 נציגי של העדרם הקיצוני. החלק
 הוא הכבושים בשטחים האוכלוסיה

 הרוב את ערפאת מיאסר בעבר שמנע
 על לכפות כדי לו דרוש שהיה המוחץ
שלום. של מדיניות יריביו

 ירושלים קברניטי של הכוונה
 באש׳׳ף ינצח אם הוסתרה: ולא ברורה,

 להכיר ערבית הצעה תבוא המתון, הקו
 ישראלית הסכמה תמורת בישראל
 בגדה פלסטינית מדינה להקמת

 היא כזאת, הצעה באה אילו וברצועה.
 ממשלת־ישראל את מעמידה היתה
 בזירה רק לא ביותר, קשה במצב

 הפנימית. בזירה גם אלא הבינלאומית
 או האלה, השטחים בסיפוח שדוגל מי
 תוכנית־ נוסח החלקי בסיפוחם אף

כזה. מצב למנוע לו מוטב אלון,
 החליטה החודש צפוי. ניצחון

 יציאת את למנוע שוב ממשלת־שמיר
 למושב והרצועה הגדה מן הנציגים
 ב־ הבא בחודש שיתקיים המועצה,
 שמא חוששת ממשלת־ישראל אלג׳יר.

זה. במושב לנצח ערפאת של הקו עומד
 הגדה נציגי של הופעתם מניעת
 למנוע נואש ניסיון הוא והרצועה

 הרוב את לצמצם לפחות או זה, ניצחון
 באו אילו למענו, נוצר שהיה העצום
אלה. נציגים

מיפלגות
פעיל בשרות

עולמי; קוריוז זה
 פעיל בשרות קצין

מיפלגת־שלום בראש עומד
 הדמוקרטיה זכתה חודשים כמה מזה

 במינה: מיוחדת בתופעה הישראלית
 ולמעשה העליון, שמנהיגה מיפלגה
פעיל. בשרות קצין הוא הבלעדי,

242011 חזה העולם


