
כועס חלפון
ראעו־הממשלה על

 בבאר־שבע, העבודה מיפלגת עסקן חלפון, יעקב
 ראש־הממשלה של יועץ־הסתרים בתור שהוצג
 עם שלו הייעוץ פגישות את הפסיק רבין, יצחק

ראש־הממשלה.
 שד יוזמתו היתה לא הפגישות הפסקת

 חלפון. שהעניק הראיונות בעיקכות רכין,
 להיפגש שהפסיק זה הוא חדפון להיפך.

 סמחאה עצות, לו ולתת ראש־הממשלה עם
 גלוי לעימות יצא לא שרכין כף על
 פרס. שמעון הביטחון שר־ עם

 שזה אחרי גבר, רבץ על חלפון של בעסו
 (מיל.) אלון? ליועצו, בהבטחותיו עמד לא

 להתפטר. לו והגיח שרון, אריק
 וחלפון, רבין בין קשה שיחה התנהלה זה רקע על

 וגילה קשים, דברים ברבין חלפון הטיח שבמהלכה
 משתמעת שאינה בצורה עליו דעתו את לו

פנים. לשתי

■טחוןהשרי□ ועדת
התרוצצות תגרום

 כוונתו בדבר השבוע, הממשלה מישיבת ההדלפה
 לאישור שבועיים תוך להביא רבין יצחק של

 לענייגי־ביטחון השרים ועדת הרכב את הממשלה
 רבין של כוונתו את להכשיל הנראה, ככל נועדה,
הוועדה. את להקים
 בין התרוצצות לגרום נועד הפירסום עצם
 שגם בדי לחצים ולהפעיל הממשלה, שרי
כוועדה. השדים יי כרשימת ייכללו הם

 השרים הם מי שיקבע הוא לוועדה, השרים צירוף
 בה ייכללו שלא אלה כל שכן בממשלה, הבכירים

 מאלה אחד זוטרים. שרים של תקן על יישבו
 שר־התחבורה הוא לוועדה לצירופו לחצים המפעילים

שר־בכיר. של במעמד עצמו הרואה יעקובי, גד

 בהאג, שגרירותי־ישראל ליד כניספח־יצכאי
ומעוררת בחוגים גלים מכה

 מערכת־הכיטחון נגד נזעמות תגובות
 הקימוצים מסע ימי שבעצם וצה״ל,

 הקמת על לראשונה החליטו והצימצומים
 הצבאיים שקשריה בהולנד, צבאית נספחות

 ארבעת בצעדות מסתכמים ישראל עם
הימים.
 למשלם־המיסים תעלה הנספחות הקמת

בשנה. ל׳׳י מיליון בחצי הישראלי
 מתקציב יקוצץ זה סכום כי טוענת, מערכודהביטחון

 עד ייצג בה הצבאי שהניספח בפרים, השגרירות
 טוענים המבקרים אולם בהולנד. גם ישראל את כה

 .שום אין זר, במטבע ל״י מיליון חצי לקצץ ניתן שאם
דרוש. שאינו ניספח מינוי על לבזבזם סיבה

 באירופה, שידווי־ישראל כתב של ניסיונותיו למענו.
 לפני הפרשה על ביקורת לפרסם בן־ישי, רון

 כי בטענה הצבאית, על־ידי-הצנזורה עוכבו המינוי,
 החדש שהנספח לפני הדברים את לפרסם אסור
שם. ויואמן בהולנד כהונתו למקום יגיע

כרס ביטל מדוע
לדובהז־ !סיעתו את
 שהסתתר הסוד את השבוע גילו בז׳נבה מקורות
 פרס שמעון שר־הביטחון של נסיעתו ביטול מאחרי

 יהודיים תורמים בכנס להשתתף עמד שם זו, לעיר
 במקומו ולשלוח המסע על לוותר נאלץ פרם למגבית.

 שהתברר אחרי בן־נתן, ארתור המייוחד, עוזרו את
 הבינלאומי הבנק של בעליו רוזנגוים, טיבור כי

 זה. בכנס להשתתף עומד הרגל, את שפשט לקרדיט
 לחצים רוזנבאוס מפעיל זמן־מה מזה

 לא שאם אזהרות תוף פרס, על עקיפים
 שלא דברים לגלות עלול הוא לו, יסייעו
ואנשיו. לפרס ינעמו

 נודע וכאשר רוזנבוים, עם מגע. מכל מתחמק פרס
 ומארחיו מקבלי־פניו בין להיות עומד זה כי לו

מהפגישה. להימנע החליט בז׳נבה,

מידע מונעת הצנזורה
ה המתרחש על בגד

נגד בעולה

 כמדינה חופש־העיתונות על נוספת מהלומה
 שימוש נעשה כאשר השבוע, הונחתה
 מאזרחי למנוע מנת על הצבאית בצנזורה

ושומרון. ביהודה המתרחש על מידע ישראל
 פירסומים למנוע כדי שוב הופעלה הצבאית הצנזורה

 המדינה. בביטחון פגיעה כל בהם שאין
 חריגים, מעשים על לחפות נועדו אלה צעדים

 הודעות הצגת ולמנוע בגדה המתרחשים מזעזעים
כהודעות־שקר. המימשל־הצבאי

 ועדת־פיוס ליצור ולתביעה ביניהם גלוי
,3י----------- ---------- השנייב כין שתפשר

 לשר־האוצר. המזכ״ל בין שהתגלתה האידיליה למרות
 י רבינדביץ מרבים האחרונה, העלאת־המחירים רקע על

פרטיות, בשיחות זה את זה ולתקוף לבקר ומשל
 הדדיות. האשמות הטחת תוך

 להיות עשוייה העימות מעילותאחת
 המס שיעור את להעלות משל של תביעתו

למעלה של שנתיות הכנסות לבעלי השולי
 מ0<ג כמקום 75ל־* ״י, ל מיליון מרבע

-----------לפי זזתה ־־הוגים הרפורמה. לפי עתה הנהוגים
 כי סבור משל תוקף. בכל לכך מתנגד רבינוביץ

 בהעלאת ויתמוך לצידו, זו בנקודה יתייצב רבץ
אחוז. 70ל־ השולי המס

שר־החוץ עוזר
לפרוש עובד

 המייוחד, ויועצו אלון יגאל שר־החוץ עוזר
 ולצאת מתפקידו לפרוש עומד בדאון, חיים

לחו״ל.
 השרים, עוזרי בין הכישרוניים כאחד הנחשב בראון,
 כאיש־סודו. ונחשב רבות, שנים זה אלון את מלווה

 קרע של רקע על באה לא בראוו של התפטרותו
 ורצונו האישית עייפותו מתוך אלא אלון, עם

 ללונדון לנסוע עומד בראון פעילות. מכל לפרוש
לנוח. כדי חודשים, שישה למשך

במתנה קיבל רביו
מיבוסי־־ג׳ינס ־

 האחרון הממלכתי ביקורו בעת
 ראש* הסכים כארצות־הכרית,

 כמתנה לקבל רכין יצחק הממשלה
שנשלחו מיכנסי־ג׳ינס, של זוגות במה

 מעתי־החרושת אחד על־ידי בשי לו
כאדצות־הכרית. ג׳ינס המייצרים

וזער
 לשאלה, התייחסה לא רכין לאה
 כמתנה לקבל לראש״ממשלה נאה אם

כי סיפרה רק היא מיכנפי־ג׳ינס.

ביקור

נדהם,'באשר ראש־הממשלה
מחדרו נעלמו לו זו  שנשלחו המיכנסיים

 בי הסתבר אחד־כך רק ככית־המלון.
שהיו למרות לכביסה, נלקחו הס

לגמרי. חדשים

בריטיים פרו־ער־בים
□■ליון חצי יתבעו

 מיון* סביב שערורייה
בהולנד צבאי ניספח

רויטר, צבי אלוף־מישנה של מינויו פרשת

יין1'

חקירת בעיקבות
הזה״ !,העול□

 השני ביום צה״ל דובר הודעת
 של מותו פרשת חקירת על השבוע,

 אחמד סלפית, הערבי הכפר תושב
 בעיקבות רק פורסמה דיב, שייך

 כפרשה. הזה״ ״העולם שערך חקירה
 לפני ימים שבוע התרחש המיקרה
 עצרו צה״ל שחיילי כעת ההודעה,

 אותם והעבירו סלפית מתושבי שיבעה
 העצורים שאחד אחרי לתול־ברם.

 משבץ־לב. מת הוא בי נמסר נפטר,
 ערך הזה״ ״העולם שבתם אחרי

 ביקש הוא כמקום, חקירה כעצמו
 התגובה צה״ל. של רישמית תגובה
 של רישמית הודעה בצורת הגיעה

 24 כרכים שפורסמה צה״ל, דובר
אליו. הזה״ ״העולם פניית אחרי שעות

בארה״ב אליאב
 כארצות־הכרית הישראליות הנציגויות

 יהודים של התארגנויות נגד בגלוי פועלות
 ביקורת המותחים ארצות־הכרית, אזרחי

 ממשלת־ישראל. מדיניות על
 שחחל ברירה, האירגון על מופעל בלתי־פוסק לחץ

 שלו המייעצת ושבמועצה כשנתיים לפני בפעולותיו
 נשיאים ,יהודיים מקומיים מנהיגים מאות חברים
 רבנים, שונים, יהודיים ארגונים של נשיאים וסגני

 וגם סטודנטים מרצים, רבים, אינטלקטואלים
 בארצות־הברית. ממושכות לתקופות השוהים ישראלים

 בסוף שהגיע אליאב, (״לובה״) אריה ח״כ
 ״ברירה״, הזמנת לפי לארצות־הכרית, מארס
 הנציגים כי ביקורו בתחילת בכר גילה

 הציוניים והאירגונים עיר, בבל הישראליים
 הישראלית השגרירות על־ידי המופעלים

 בל לסבל בדי הבל עושים כוואשינגטון,
 נציגי גם שלו. פומבית הופעה של אפשרות
 מפעילים בארצוחרהברית העבודה מיפלגת

 לחסום כדי המסועפים, קישריהם את
 המזכיר כעבר שהיה האיש, של דרכו את

מיפלגתם. של הכללי

 בין עימות צפו■
ורבינוביץ משל

 מזכ״ל בין והולכים המחריפים היחסים
 שר־האוצר לבין משל ירוחם ההסתדרות

לעימות להגיע עלולים רבינוביץ, יהושע

1,מ!,מעריב
 בממשלת שר שהיה מי מאיו, כריסטופר

 עם מאז ונמנה 1948—1949 כשנים הלייבור
 הבריטי, כפרלמנט כערכים התומכים ראשי

 עומדים אדמם, מייקל הבריטי והכתב
 ״מעריב״ מהצהרון ל״י מיליון חצי לתבוע

לשוין־הרע. הוצאת על
 באוגוסט במעריב שהופיעה בכתבה כי טוענים השניים

 לדעתם, בו, שהיה דבר כאנטישמים, הוצגו הם 1975
 של כוחו את ייפו שניהם עליהם. דיבה הוצאת משום

 את להגיש ברקאי, אהרון התל־אביבי עורך־הדין
 בירושלים. המחוזי בבית־המישפט בשמם התביעה

 בתביעתם, הדיון־המישפטי מועד ייקבע כאשר
 בירושלים, ולהישאר לארץ להגיע השניים מתכוונים

 הם השאר, בין מקרוב. המישפט אחרי לעקוב כדי
 להגדיר הישראלי מבית־המישפט בתביעתם יבקשו

״אנטישמי״. המושג את

עורך אלמוג■
בסוכנות טיהור

 עומד אלמוגי, יוסף הסוכנות־היהודית, יושב־ראש
 מנאמניו אחד את לסלק במישרדו, שינויים לערוך

 מחו״ל, פז את הביא אלמוגי פז. אלי הראשיים,
 ביורדים, המטפלת המחלקה מנהל שיהיה כדי

 לפטרו. והחליט קצרה, תקופה אחרי בו חזר אולם
 לאמוגי, של דוברו גם פורש מהסוכנות

 לבין בינו שהתגלעו אחרי דנקנר, אמנון
 מדיניות לגבי חילוקי־דעות אלמוגי

אישית. אלמוגי ושל הסוכנות של הפירסום

2


