
חשודים עוד ■פת: ■מרשת
 ״בנק-לאו- מנב״ל לשעבר איינהורן, מרדכי את אזהרה׳׳ ״תחת חקרה המישטרה

שעבר בוקסבאום, חיים ואת מי״,  הם אחרים עם יחד אכן־הכספים. ראש ל
מת בתקופת בי חשודים  מידע העלימו בבני״ המדהימים האישיים החוזים חתי
החוזים. באישור שעסק מהצוות

 נוספים. בעניינים חשודים התקופה, באותה בבל׳׳ל קשורים שהיו אחרים,
 בין יפת. של תגאי־פרישתו את שאישרו דירקטורים, של ניגוד־האינטרסים שאלת נבדקת

 הורוביץ, אלי ודנות, פלדה בפקד מניות בעל פקר, יוסף היו תקופה באותה הדירקטורים
 תנועת־הקיבוצים. גיזבר אפרת, ומיכה טבע, בחברת מניות בעל

 בפקד מניות קבוע באופן לא!נזי בנק החזיק האישיים, החוזים את הדירקטורים אישרו כאשר
 נעשו תנועת־הקיבוצים ועם נרחב, אשראי מהבנק קיבלה דנות קבוצת ובטבע. פלדה

שונות. עיסקות
 הוא גם שהיה גולדנברג, אמנון הד״ר של במישרדו שותפה אורן, רותה עודכת־הדין

 התייעצות אחרי הבנק, של הפנימי למבקר וענתה יפת של חחהו על עברה בבנק, דירקטור
 יפת. את מייצגת שהיא גולדנברג, עם

528בתחילתה. עדיין המישטרה חקירת
 פלסטיניים הרוגים 409 על דובר־צה״ל דיווח ביוני, 19וד השני, ביום

בלבד. חיילי־צה״ל מירי הרוגים כולל זה מיסטר הכבושים. בשטחים
 על הפלסטיניים ההרוגים מיספר עומד הזה״, ״העולם ספירת לפי

528•
 פלסטיניים, הרוגים 649 על פלסטיניים מקורות מוסרים זאת, לעומת■

הבא: הפירוט לפי
צה״ל. חיילי מירי הרוגים 454 •

גאז. משאיפת כתוצאה התגים 77 •
ומהתחשמלות. ממכות הרוגים 47 •
אחרות. מסיבות התגים 71 •

בר ש ■דו חד
למישרד־החוץ

ת החליט ארנס, משה שר-החוץ, ר עמיהוד יוסי את למנו ב ת שרת, כ א מי ת  ו
 לדובר מתאימה אלטרנטיבה ותמצא מינויו, שיאושר לאחר לתפקיד ייכנס

ליאל. אלון הד״ר הנוכחי,
 מיפלגת־העבורה חבר שהוא מפני ליאל את להחליף מבקשים נתניהו, בנימין וסגנו, ארנס

ביילין. יוסי הד״ר הקודם, הסגן של וממקורביו
 דובר גל, יוסי את התפקיד מן מריחה היא ובכר האחרון, ברגע התקבלה כך על ההחלטה
לתפקיד. מיועד שהיה בוושינגטון, ישראל שגרירות

 אמצעי־התיקשורת טיפלו שבה הדרך על במיוחד וכעס גל, של מפעילותו התאכזב ארנס
 מעמיתו שחטף .סטירת־הלחי" ועל חודשים, כמה לפני בוושינגטון, בביקורו האמריקאיים

 ארצות־הברית־אש״ף. מגעי על אותו ליידע סרח לא שאף בייקר, ג׳יימס האמריקאי,
 שגרירות של כנספח״העיתונות גם שימש בעבר מישרד־החוץ. של ותיק עובד הוא עמיהוד
בפאריס. ישראל

בוק רוצה בינו ■
 משקיעים קבוצת מייצג לאום׳, בנק מנכ״ל שהיה מי בינו, צדיק

 בישראל. להשקיע המעוניינת מאנגליה
ל סיכוי יש היתר בץ ת ש שהקבוצה ג  חבילת־מניות תרכו

למכירה. המוצעים הבנקים באחד

תפסיד המדינה ■קופח
ת ״ממך׳ חברת של זכייתה כ מי שינוע האמריקאי חיל״האוויר של ס שתתי־  ל
תלד. מיליון המדינה לקופת תעלה

 התעשייה שנה, 20 במשך היום, עד סיפקה האמריקאי לחיל־האוויר השינוע שרותי את
 בתיל־ שטיפלה מיוחדת יחידה והעסיקה מיוחד ציוד רכשה גם היא זה לצורך האווירית.

האמריקאי. האוויר
 מהצעת בשליש נמוכה בהצעת־מחיר למיכרז, מיטען, לשרותי חברה ססן, גם ניגשה השנה

האנוירית. התעשייה
 יצטרכו האווירית בתעשייה ואילו חדשים, עובדים לחפש עתה תצטרך במיכרז, שזכתה סמן,

בשרותי״השינוע. קשורים שהיו העובדים את לפטר
 עבור אמריקאי כסף פחות המדינה קופת תקבל הנמוכה, הצעת־המחיר בגלל שעד״ לפי

סמן. שרותי

6

בעיר״! מזוזות החליף לוי מקסי□ למה
ר1ע סן0< 1 או ם-

 מחברי־הכני אחד מנתח התחלה״, ^
■ *  ה־ ״הקירבה בעילום־שם, כמובן סת, //

 עכשיו אבל בטח. עזרה. לדויד מישפחתית
 מקסים כי להפריע, מתחיל שזה בטוח אני

עצמו.״ בזכות למנהיג הפך
 מה־ רחוק בחשאי, כמעט המעטה. זו הפך

 פעמוני־אסוציא־ המעורר שם עם תיקשורת,
 מנסיכויות רחוק פתאום, צומח עמומים, ציה

 מוכח, פוליטי כוח בעל לוי, מקסים ירושלים,
 מחשבתי ועולם טיבעית מישפחתית נאמנות
 תנועת־הח־ מרכז חבר לגבי במיוחד מעניין,

רות.
 שאת המקומיות, לרשויות הבחירות אחרי

״המ בשם בליכוד לכנות אוהבים תוצאותיהן
 מיספר את שספרו ואחרי המוניציפאלי,״ הפך

מיש התגלתה ערי־המערך, מול ערי־הליכוד
מת אינו שהליכוד רבת־עוצמה, פוליטית רה

 תבורי, שרב אחרי בעיקר אותה, להחמיץ כוון
 המקומי, השילטון מרכז של היוצא היו״ר
פתח־תקיווה. עיריית בראשות כסאו את איבד

הלי של התיקשורתי המנצח לנדאו, אלי
 על הכריז האחרונה, במערכת־הבחירות כוד

 קול הגיע מלוד אבל הבא. היו״ר כעל עצמו
ש הסתבר הנתונים בדיקת אחרי שרק אחר,

ניצ בעל לוי, מקסים בו. להתחשב מוכרחים
 17 מתוך 12 לעצמו, אחוז 86( מדהים חון

 מפני רק ולא במחנה־לוי, חבר חברי־מועצה),
למירוץ. נכנס יותר, הצעיר האח שהוא

 יודע שלו, מימי-הצבא עוד אולי לנדאו,
 נבנה ובעצם חולק, התפקיד מפות. לקרוא
 הליכוד מועמדות את קיבל לוי נוסף. תפקיד

 מועצת יושב־ראש יהיה הוחלט, כך ולנדאו,
המקומי. השילטון

 התיבות בצירוף מקומי, שילטון המילים
 מלכודות־השיע־ אמנם הן ומזכירות, מועצה

 לחשוב בכלל שאפשר ביותר הגדולות מום
 עמדת־ זאת בכל שזו לזכור יש אבל עליהן,

 פינחס שנים עשרות במשך החזיק שבה כוח
 באמת שחשוב ומה עיריית־חולון. ראש אילון,

 לנדאו, על גבר אח־של, לוי, מקסים שאם הוא
 כי רבה. ברצינות שלו למילים להתייחס כדאי
ב המדינה עתיד פני על נקודת־תצפית זוהי

 על לוי מקסים שחושב מה הקרובות. שנים
 ממה חשוב יותר הרבה למשל, תהליכי־פשרה,

אחר. או כזה ירושלמי נסיר שאומר
 והיחידי, האחים שמונת מבין השני מקסים,

 עכשיו נמצא בפוליטיקה, העוסק לדויד, פרט
 אחרי כראש״העירייה, שלו השנייה בקדנציה

התע עובדי יושב־ראש שנים 10 במשך שהיה
 שרות ילדים, שלושה אשה, האונירית. שייה

 אוניברסיטאית והשכלה במישמר־הגבול
 תואר בלי — ציבורי במינהל תלת־שנתית

חמי תושבים, אלף 50 הנראה. ככל רישמי,
 שקלים 2300 של משכורת ערבים. מהם שית

 חדש בית מקיר־אל־קיר, קואליצייה בחודש,
 לודית, בשכונת״וילות וממטרות דשא עם

 שחסר האחרון הדבר לעתיד. תוכניות והרבה
הליכוד. בתוך המאבק זה עכשיו לו

 מזה כתל־אביבי, לי, ייצא מה •
המקומי? השילטון ראש שתהיה

 מוסד זהו בישראל? מקומי שילטון זה ״מה
 מהשילטון שרותים לקבלת אמצעי שמהווה
 מין להיות הופכים ראשי־הערים כל המרכזי.
הממש אם בודקים הם שבאמצעותה עמותה

המקומי." בשילטון פוגעת לה
י אנ  המרכזית שהבעייה מבין •

 מישרד- כידי הסמכויות ריכוז היא
 של הנבחר הראש בידי ולא הפנים,

הרשות.
האיש הבחירות זה? את מבין אתה מאיפה

 המועמד בידי נתנו ,1983ב״ שהתחילו יות,
 של מסמכויות יותר שהן סמכויות הנבחר

שר.״
 יוצא שהוא לי אמר לנדאו אלי •

 שלו התוכניות עיכוב בגלל מדעתו
מישרד־הפנים. על־ידי
לד צריך השני. של לדשא נכנס לא ״אני

הר את לבטל לא אבל הזמן, את לקצר אוג
המקומי השילטון של הבעייה המחוזית. שות

סידרי־עדיפו־ להגדיר צריך תיכנון. לא זה
יות.״

 סיגריות מעשן מולי, היושב הגבר בסדר.
 המישקל בצירוף אותו, המכניס בקצב ט״ם

 את חותך מסורבי־הביטוח, לקבוצת העודף,
 המלרעית ההחלטית, באינטונציה המילים

 השערות מעט וגם הבכור, אחיו של מאוד,
 את מציירות התאומה הבלורית על הלבנות
המישפחתי. העתידי, דיוקנו
 המשתלבים. לגזע שייך מהפכן. איננו הוא
המצי לימוד אחרי למעלה המטפסים אותם
 מציאות של ובנייה הריסה מתוך ולא אות,

בדימיון. שנולדה חילופית
 של הזה בשלב אבל טוב, תלמיד הוא לוי

 על לעלות הולך לא הוא שלו ההתפתחות
 הוא המציאות שבהבנת המאמץ בריקדות.

 תנאי כמעט הוא שימורה ולכן הכוח, קצה
 הוא זאת, למרות אבל, להישרדות. הכרחי

ית לא אם המקומיות הרשויות את ״ישבית
בנו.״ חשבו
 אחרי אם חבל לך יהיה לא תגיד, •

 ילך שלך ראש־הממשלה הזה ההישג
 השילטון, את יאבד והליכוד לנשיא.

במר נגדו, שלך, ההצבעה בגלל גם
כז?

 להצביע? הולך אני מה יודע אתה ״מאיפה
תשאל!״

שואל. אני •
 תוכנית. נגד הוא שמישהו חושב לא ״אני
תוכנית...״ איזו היא השאלה

 של הנושא לא זה הכבוד, כל עם •
 תהיה ביולי. השניים או הארבעה

הצבעת־אמון. שם
 מאוד, חמורה טעות שנעשתה חושב ״אני

 השרים את אליו זימן לא שראש־הממשלה
 ולכן זה, את עשה לא הוא אותה. שהציע לפני

התוכנית. נגד מסויימת חזית נוצרה
 עצמו, המחנה את מבין שאני כמה עד
 לבוא כראש־הממשלה יכול אתה לוי, מחנה

הנסי השתנו הזמנים, ,השתנו ולהגיד: למרכז
 את לשנות מציע ראש־הממשלה, ואני, בות,

 רוצים אתם לזמן. בהתאם האידיאולוגי המצע
מהתנועה.׳ תצאו רוצים, לא תצביעו. —

 לראש־ה־ נקרא שבכפר־המכביה מציע אני
תוכ עם ושייצא השרים, עם שיישב ממשלה

 אי־אפשר איש 3000 עם הרי מגובשת. נית
 את לבדוק לשבת, וצריך רציני. דיון לעשות

מוסכמת.״ לתוכנית ולהגיע הסכנות,
ב משהו שכח לא שמיר הרי •

 ומעורר מישהו בא ועכשיו תוכנית,
היחי התוכנית זו תשומת-ליבו. את
 החוצה. איתה לצאת יכול שהוא דה

נקודה.
תנועת־חרות?" מרכז חבר אני מה ״בשביל

אתה. לי תגיד יודע. לא •
או לקבל מוכרח אני חבר־מרכז, אני ״אם

 אחליט אני אם הוגשה? כבר שהיא אחרי תה
 ושומרון, יהודה החזרת של הגישה את לקבל

 אם אחליט אני המיפלגה, עמדת תהיה וזו
 להביא צריך אבל לא. או במיפלגה להישאר

 נחתכים. שהדברים לפני למרכז הדברים את
 כסוליסט, לעבוד יכול לא אתה אחר־כך. לא

 דבר אין שלך. השרים את המרכז, את ולעזוב
 לעשות, מה ואין שזהו, אומר היה הוא אם כזה.
אחר.״ משהו זה — אלטרנטיבה ואין

אמר. שהוא מה בדיוק זה •
זה?״ את אמר הוא ״למי

העולם. לכל בטלוויזיה. •
במרכז־חרות?" לא למה

 ראש־ה־ היום שהוא מפני אולי •
כולם. של כולה, ממשלה

 אין רוצה? שהוא מה לעשות יכול הוא אז
כזה." דבר

תוכ אישור את להביא צריך •
 ראש לסגן הבינלאומית השלום נית

זרנוגה? פניך
 בוא, תראה, באנשים? מזלזל אתה ״למה

 איש. 3000 עם דיון לעשות שאי־אפשר ברור
בכלל צריך שלא מסויימות, בריעות אני אם


