
 השיחרור לבני אל־אנצאר ממחנה שנלקחו
 במחנה־המעצר כיוס והמוחזקים ההמוני,

בעתלית.
 או בני־מישפחותיהם עם להיפגש מורשים אינם העצורים

בינלאומי. גורם כל עם

 דוח־הכתות
הבחירות אחרי

ך י ק ט י י

מתכונן קיסר
 מתכונן כבר קיסר, ישראל ההסתדרות, מזכ״ל

 לוודאי קרוב שיערכו להסתדרות, לבחירות
הבא. אפריל בחודש

 של מוצלח לניהול ותוכניות רעיונות גיבש כבר הוא
 להיות עשויים מקורביו גם ההסתדרותית. המערכת
זה. בענייו לעצמו קבע שהוא העדיפויות מסדר מופתעים

למערך פאשלה שד
 רב חומר מכיניס הליכוד של תחקירניס

 המשתתפיס אחד על לתשדיר-תעמולה
השבוע. הראשון ביוס בתשדירי־המערך

 מסר הליכוד שלטענת מירושלים, אגד בנהג המדובר
 הכלכלי. מצבו על נכון לא מידע המערר בתשדיר

 ועדת־הבחירות לאישור יוגש החומר אם ברור לא עדיין
 זמן מלבזבז ימנע שהליכוד או שידור, לשם המרכזית

כר. על יקר שידור

 משכנע שילזן
לזינסון את
 פנה לוינסון, מישפחת ידיד שילון, דן

 את לדחות לשכנעה כדי לוינפון לנורית
 בתשדיר־ שתוסיע אליה, הליכוד פניית

מטעמו. תעמולה
 התעמולה תשדירי את המפיק שיל.ץ,

 ללוינסון, מאוד מקורב שהיה המערך, של
 מניו■ בטיכה לוינסון של בנו עס בא ואך
 לא לוינסון שנורית מקווה להלווייה, יורק

הליבוד. לבקשת בחיוב תיענה
 האחרד בשבועייס שרווחו השמועות

 למעשר״ כוונו, הליכוד של השפן על ניס
 נורית לככב אמורה היתה שבו לתשדיר
לוינסון.

במעקב גרנית
 אנשי של במעקב נמצאת ״גרנית״ חברת

מכיוון הפתעות צופיס הס פינאנסייס. מיקצוע
- זה.

 סגנית על־ידי שהתבקשה הוועדה דוח
 מעמד את לבחון גלזר־תעסה, מריס שר־החינוך,

מושלס. כמעט בארץ המיסטיות הכתות
 כדי הבחירות, לפני עוד יופיע שהדוח לחצו המישרד ראשי
 המר. זבולון השר של ליחסי־הציבור .לעזור
 הרבים עיסוקיה בשל המישפטיות, המסקנות בהגשת עיכוב

 קרפ, יהודית לממשלה, המישפטי ליועץ המישנה של
 הבחירות. אחרי רק הדוח לפירסום יגרום
 גביית היא הדוח מחברי של ההמלצות אחת

הכתות. של העשירה מקופתו גבוה מס-הכנסה

בתמ״י התעניין רבץ
 שלושת של זהותס נחשפה השבוע

 שפליר* הבביריס האשכנזיס הפוליטיקאים
 משותפת להליכה והסכימו תמ״י עם טטו

ה בראש יועמד שאשכנזי בתנאי עימה.
• רשימה.
 הקדמת על הכנסת החלטת אחרי מייד

רצי שיחות תמ׳־י ראשי ניהלו הבחירות,
 עם וגם המר זבולון וייצמן, עזר עם ניות

 הופעה ועל שיתוף־פעולה על רבין יצחק
, משותפת.

 אתן אהרון השר הודיע חודש לפני כבר
 מי שגילה מבלי השלושה, עם שהשיחות

 לא שהשלושה משוס שירטון, על עלו הם.
הרשימה. בראש יעמוד שמיזרחי הסכימו

 במושב התקיימה רבץ עם הפגישה
 אורגנה והיא אתן, מתגורר שם גילת.

 כדי בחשאי, לשם הובא רבץ אוזן. על־ידי
אבו־חצירא. עם לשוחח

חופשי סחר איחר
בנובמבר

 איזור על וארצות־הברית ישראל בין ההסכם
 סמוך הקרוב, נובמבר בחודש יחתם חופשי סחר

 שם. הבחירות למועד
 בסיבסוד לחמשיר עקיפה דרך מחפש הישראלי הצד

 נעשה וזה ההסכם, ברוח לפגוע מבלי ישראלים, מוצרי־יצוא
האמריקאים. בידיעת
 על המשא־ומתן להתארכות שגורמת היא הסיבסוד בעיית

ההסכם.

בכנסת נלאי־שקר
 עוסקים בכנסת המרכזית הבחירות ועדת עובדי
 שמסרה המדליסה אחרי בחיפוש אלה בימים

 ממזכירות אחת על מידע ירושלמי למקומון
 המישכן, שלפני הדשא על שהשתזפה הוועדה,

חשופות. כשרגליה
 כעוזרת בדרך־כלל המשמשת במזכירה המדובר

 במפד״ל. ח״כים של פרלמנטרית
 הוועדה, עובדי בין רב כעס עוררה ההדלפה
 המזכירות שכל ברצינות הציע אף ומישהו

בגלאי-שקר. בדיקה תעבורנה

הארצי בקיבוץ גיוס
 גיום־מצביעים עורבים הארצי הקיבוץ ראשי

 למנוע במטרה בקיבוצים, ושיחות-שיכנוע
 רשימות עבור להצבעה מהמערך חברים עריקת

 ממפ׳׳ם. שמאלה המצויות
 לחץ מופעל למערך בהתנגדות הידועים קיבוצניקים על

 אחרות. לרשימות קולם את יתנו לבל כבד
הצעירים. בין רבה לתסיסה גורם הדבר

ב״רוטשילד״ מעורב מי
 בעיריית הבניה מחלקת ראש ג׳קומו, ישראל
 חמורים באי-סדרים בעבר מעורב שהיה חיפה,

 מעורב בעיר, ״בית־הלוחם״ בפרשת שנחשפו
 האגף של הכושל בפרוייקט באי־סדרים גם עתה

 בחיפה. ״רוטשילד״ בבית־החולים החדש
 העיר, מהנדס גם בפרשה מעורב לג׳קומו בנוסף

ינוביץ. איתמר
 על לפקח לעירייה מחוץ לגורם לאפשר מסרבים השניים

האגף. של בנייתו סיום

 מימן ריצמן
הס־מס את

 הצליחה ברגר יעקב של הס־־מם רשימת
 המרכזית. הבחירות בוועדת בחדק לחדשם

 את לרשימה תרם וייצמן שעזר אחרי רק
 לצורך לה דרדטים שהיו השקל, מיליץ חצי
זה.

 שבדגר הצדדים. בץ סוכם כן לפני
 שלו שידורי־התעמולה זמן את יתרום
 ׳טהזמן יוזכר שידור כל ובתחילת ל״יחד־,
 מנדהבנסה. לביטול הס-מם על-ידי נתרם

 לקיים אסר בך גבריאל שהשופט מכיוון
 את להסיק ברגר נאלץ זה, מסוג עיסקות

 כבר כמובן, וייצמן, תרומת תשדיריו.
נתרמה.

עיתונאי ער איים מורה
 שהוא חיפאי, במורה חושדת חיפה מישטרת

 שדה, דני נגד מסע-ההפחדה מאחורי עומד
אחרונות״. ״ידיעות של החיפאי הכתב
 שני שדה של למכוניתו מתחת הונחו השבוע בתחילת

שחוטים. כלבים

מקום ממלא וייצמן
 וייצמן עזר אחרי לחזר עתה מנסים בחרות בכירים

 אם ממלא־מקום־דאש־הממשלה, מישרת לו ולהבטיח
 לקואליציה ותצטרף החסימה אחוז את רשימתו תעבור

הליכוד. בראשות
 שונים, לחצים וייצמן על שמפעילים חרות אנשי

מפתיעות: הבטחות לו מבטיחים
 כממלא-מקום־ראש- יכהן וייצמן שאם .1

 של ליורשו הבא, בשלב יהפוך, הוא הממשלה,
התת. תנועת במנהיג שמיר

 שרים מישרות תקבל וייצמן שרשימת .2
להכניס. שתצליח חברי־הכנסת כמיספר

מהפח□ חוששים
 חתם שעליה מקולומביה, הפחם רכישת עיסקת

 דאגה מעוררת מועעי, יצחק שר־האנרגיה,
בארץ. וחששות

 ועדיין קולומביה בצפון בחצי־אי מצוי מדובר שבו הפחם
 בעולם הראשונה תהיה חברת־החשמל שימוש. בו נעשה לא

פחם. של זה בסוג שתשתמש

בעתרית 136
 בפאריס שפורסם ״אמנסטי״ אירגון של דוח

ופלסטינים, לבנונים עצירים 136 על מדווח

 אל־אגצאר
ובקסטות בשקופיות

 אל-אנצאר, מחנה ממשוחדדי אחד
 מממן מחפש באירופה, עתה השוהה

 שהתרחש מה על מצולם ספר להוצאת
 מהמחנה להוציא הצליח הוא במחנה.

ב שצולמו שקופיות, של גדולה כמות
 ששמר ישראלי מחייל שנקנתה מצלמה
במחנה.

 הם אף השוהים אחרים, משוחררים
 (קסטות) קלטות בידם מחזיקים בחו<

 את ממחישות והן השבי, בזמן שהוקלטו
 ישובפלו הקלטות במחנה. היום־יום חיי

באירופה. דאשץ, בשלב למכירה, ויופצו

באוויר הפתעות
 אירועים לכמה ממתינים בארץ התעופה בחוגי

 מאוד. בקרוב שיתרחשו בענף, בלתי-שיגרתיים
 מהפכנית, בתוכנית לצאת עומדת הלאומית התעופה חברת

 מתחרות. צ׳רטר מחברות נוסעים למשוך במטרה
 בחובות באחרונה נקשר ששמה הצ׳רטר, מחברות אחת

 לצאת כדי שונות דרכים בוחנת הגדולים, הבנקים לאחד
נקלעה. שאליו מהמבוך

 אל-אנצאר, מחנה ממשוחררי אהד
 מממן מחפש באירופה, עתה השוהה

 שהתרחש מה על מצולם ספר להוצאת
 מהמחנה להוציא הצליח הוא במחנה.

ב שצולמו שקופיות, של גדולה כמות
 ששמר ישראלי מחייל שנקנתה מצלמה
במחנה.

 הם אף השוהים אחרים, משוחררים
 (קסטות) קלטות בידם מחזיקים בחו<

 את ממחישות והן השבי, בזמן שהוקלטו
 ישובפלו הקלטות במחנה. היום־יום חיי

באירופה. דאשץ, בשלב למכירה, ויופצו

חילופים
״הארץ״ במוסף

 מסיים ״הארץ״, מוסף עורך שניצר, מאיר
 יכנס שבועיים בעוד עבודתו. את השבוע
 בוושינגטון, ״הארץ״ סופר בנזימן, עוזי לתפקיד

ארצה. ששב
 לוי, גירעון כעורך־בפועל ישמש המעבר בתקופת

המוסף. של כתב־בכיר


