
ך1י1ת ןו !

 עם כה עד זוהו שלא אלקטוראלי, •משיכה
בגלוי. מפ״ם
 המגעים מתגהלים שעימם האישים אחד
 מופגים מפ״ם שראשי <מיד.) אלוף הוא

ברשימתם, השני המקוםאת לו להבטיח
אליה. להצטרף ייאות אם

 ביטחוני עבר בעל שהוא האיש, נתן טרם זה בשלב
 תוכניות לו יש כי ונראה הסכמתו, את ביותר, מפואר
 שלו. הקאריירה להמשך אחרות

 מגעים, מתנהלים שעימה אחרת אישיות
 בכירה כלכלית אישיות היא

האקדמאי. מהעולם

ס ר ש פ ק ב ת מ א

 לכנסת הבחירות תוצאות על־פי
 שבבחירות חושש אלמוגי האחרונה.

מיפלגת של כוחה יירד לכנסת הבאות
בו התמיכה תקטן ממילא ואז העבודה,

כן ־־שום -------------------
הישר&לי, בחלקו לפחות יורכב, שהקונגרס

מבקש הוא כף מש! הקונגרס. צירי בין
׳־ י יורכב, ־־

 הנוכחיים יחסי־הכוחות על־פי
המיפלגות. בין

 תופסת הבחירות להקדמת אלמוגי של זו פעילותו
 בבעיות לטפל פנוי אינו והוא ומעייניו, זמנו כל את

 טוענים, בסוכנות ראשי־מחלקות היהודית. הסוכנות
 היו״ר את לפגוש הצליחו לא רבים שבועות זה כי

בעיותיהם. את לפניו ולהביא
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קי ח! ד מעמ
ת תובעי□ שיה□ א רא

ה של ע ב ר שרים א
 העבודה, במיפלגת העל־חטיבתית ההתארגנות

 בבית־תבורי שעבר בשבוע שנערך בכנס שהחלה
 אל שתופנה בתביעה בעיקר תתרכז בתל־אביב,

 שרים ארבעה להחליף רבץ, יצחק ראש־הממשלה
 ניתן שלא משום הבחירות, לפני עוד בממשלתו

הקיימת. ההנהגה עם הבוחרים קהל אל לפנות
 המתארגנים יתבעו ראשיהם שאת השרים

 שר־ רבינוביץ׳, יהושע שר־־האוצר הם
 שר־העכודה עופר, אברהם השיכון

 שר־המיסחר־ גם וכנראה כרעם משה
 יתבעו תחתיהם בר־לב. חיים והתעשייה

 שיצביעו חדשים, אישים להציב
ההנהגה. ריענון על

 זו, תביעה לקבל יוכל לא שרבץ ברור כמעט
 לבין בינו ביותר חריף עימות צפוי זה רקע ועל

מיפלגתו. בתוך המורדים

ה ראש■ ד ג יתמכו ה
□ א במתו!׳ שייף ב

 מכינים המערבית בגדה החדשים ראשי־הערים
 הלאומית המועצה למושב שתוגש עצומה,

 בקהיר. הבא בחודש יתכנס אשר הפלסטינית,
 להשתתף מהם נמנע הצבאי, המימשל פקודת על־פי

 אליו. שהוזמנו למרות עצמו, במושב
 במגמת מלאה תמיכה תביע העצומה

 יאסר של בראשותו באש״ף, המתון .הזרם
 מצע לקבל ״פתח,׳׳ וצמרת עראפאת

 וברצועה, בגדה פלסטינית מדינה בזכות
ישראל. עם הסדר תוך

ת מפ״ם רגנ א ת מ
ה ע פ הו ת ל עצמאי

 מהמערך לפרישה מפ״ם של הכנותיה במיסגרת
 ראשי עורכים הבאות, בבחירות עצמאית ולהופעה
 מפ״ם, רשימת לראשות לגייס מאמצים המיפלגה

כוחי בעלי חדשים, אישים כזאת, שתהיה במקרה

מערערי□ מדענים
ת על מ א ה ״ ת מכונ
 מכונת-האמת כי המישטרה, טענת
מיק 1500 מתוך אחת בפעם רק טועה
 מדענים, של זעמם את עוררה רים,

 החוק* ועדת עם להיפגש שתבעו
הכנסת. של והמישפט
הווע מחברי שלושה לפני בעדותם

 אד ארי ורהפטיג, זרח היו״ר — דה
 שלושת טענו — ארידור ויורם קוריון

 של לפסיכולוגיה החוג מן המדענים,
מחקרי כי העיברית, האוניברסיטה

 אחת רק טועה שהמכונה הוכיחו הם
מיקרים. לעשרה

 הדבר יפסול זה, מימצא יתקבל אם
 מיש■ לצרכים כמכונה השימוש את

פטיים.

ת כ מי מפייס ת
 הנדחפים פרם, שימעון שר־הביטחץ של מקורביו

 יוקדמו, הבאה לכנסת הבחירות כי האפשרות על־ידי
 להבטחת ההתארגנות במיסגרת גבוה להילוך נכנסו

 פרם של במועמדותו האפשר ככל גדולה תמיכה
לראשות־הממשלה.

 פרם שימעון של פנייה היה ביותר המפתיע הצעה
 תמיכה מהם לבקש במטרה מפ״ם, ראשי אל

 לראשות־הממשלה. במועמדותו
 ניסה מפ״ם ראשי עם שניהל בשיחות

 האפשר, ככל מתון דימוי לעצמו ליצור פרם
 נכון הוא כי בני-שיחו את ולשכנע

 גדולים טריטוריאליים לוויתורים
 מס־ למרות רבין, יצחק מאשר יותר הרבה

 לאנשי לשלם נאלץ שהוא השפתיים
גוש־אמונים.

ל אריק צ תנ ל ה ע
ת פ קי רבין ת

 והקמת מהליכוד פרישתו על הפומבית הודעתו ערב
 שרון אריק (מיל.) אלוף פירסם עצמאית, תנועה
 .מנהיג את הן בחריפות תקף בו במעריב, מאמר

 רבץ. יצחק ראש־הממשלה את והן בגין מנחם הליכוד
 רכין, אל אריק טילפן מאמרו פירסום ערב

 להתפרסם. העומדים הדברים על לו וסיפר
 מהם, להיפגע שלא ממנו ביקש הוא

 — מכוון התקפתו חיצי שעיקר כיוון
 אליו. ולא בגין כלפי
 בשם לבחור שהחליט לפני אגב,

 השתעשע תנועתו, כשם ״שלומציון״
 השם את לתנועה להעניק ברעיון אריק

ציון״. ״חובבי
 לגרור עלול זה שם כי אותו ששיכנעו אחרי רק

 המתעסקים חובבנים על ורמזים תגובות־לעג,
 שהמילה אחר שם לחפש פנה בפוליטיקה,

בו. תופיע ציון

■מדוש יריב אהרון
ם מהחיים ״ ט די הפו

 כשר־ההסברה שכיהן מי יריב, אהרון (מיל.) אלוף
 כיום שהוא רבץ, ויצחק מאיר גולדה בממשלות

 לאחרונה הוזכר וששמו העבודה מיפלגת מטעם ח״כ
 בבחירות המערך של האפשריים המועמדים כאחד

 החיים מן לפרוש עשוי תל־אביב, לעיריית הבאות
 כח״כ. אפילו הבאה בכנסת לכהן ולא הפוליטיים

 המכון כראש מינוי לקבל עומד יריב
 תל־ באוניברסיטת מדינית לאסטרטגיה

 למשימה הקרובות בשנים ולהתמסר אביב,
זו. אקדמאית

ג׳ מו  ל 1113 אד
ת מ ד ק ה ת ל רו חי ב ה
ס ר ג נ קו הציווי ל

 הציונית, וההנהלה היהודית הסוכנות הנהלת יו״ר
 הקדמת לשם המרץ במלוא עתה פועל אלמוגי, יוסף

 הציוני, לקונגרס הציוניות בפדרציות הבחירות
 שהבחירית שואף אלמוגי האפשר. ככל קרוב למועד

 הבחירות שיתקיימו לפני ייערכו לקונגרס
 שמא, חששו היא לכך הסיבה הבאה. לכנסת
 לבחירתו סכנה תישקף לכנסת, הבחירות אחרי
הסוכנות. הנהלת כיו״ר

נעשית לקונגרס בישראל הצירים חלוקת

ה ק תי א ת ל אי תונ ז העי
 הצעות• על בכנסת הבירורים בעיקבות

 פירסום לאיסור להביא שנועדו החוק
 מתגבש עצורים, חשודים של שמותיהם

זו. לבעייה אחר פיתרון בכנסת
 הדיעה, את קיבלו מחברי־הכנסת שרבים בעוד

 אגודת־העיתונאים ראשי על־ידי לפניהם שהובעה
 העיתונות מועצת נשיא היומיים, העיתונים עורכי

 היא המוצעת הצעת־החוק כי הזה, העולם ועורכי
 ביותר חמור לעיוות להביא ועלולה אנטי־דמוקרטית

 שהפיתרון הדיעה אצלם מתחזקת זכויות־האדם, של
 העיתונאית, האתיקה כללי שיכלול הוא הנאות

 י מעמד ומתן החשודים, זכויות את להבטיח כדי
אלה. לכללי־אתיקה מחייב חוקי

ם׳ ל עשוי פרי או
ל פ ק ד 400 ל ל לי״ א

 ״מכבי״ של כדורסלן,החיזוק של שכרו
1 גביע-אירופח, למישחקי תל-אביב

י העו• בסוף להסתכם עיבוי פרי, אולסי
 תצליח אם זאת, ל״י. אלף 400ב- נה

 המקום את לתפוס תל־אביב ״מכבי״
 גביע* במישחקי בכית-הגמר הרביעי
 העפילה. שאליו לאלופות, אירופה
 משכורתו מהווה זה מסכום מחצית

 השנייה המחצית ואילו .הבסיסית,
 עבור המצטברים המענקים סכום היא

 תסתכם כממוצע הקבוצה. נצחונות
 ל״י אלף 25בכ- פרי של משכורתו

 הופיע שבהם מהמישחקים אחד לכל
ששו ביותר הגדול הסכום — ויופיע

 כל- לספורטאי בישראל אי־פעם לם
ספורס). במדור ידיעה (ראה שהו ■׳3

■ ■11111 11) ]111111■ 1111111 1 —1 *8

ם א ת ל מ לי ג ה

ת חו לי ש ה ב ד קנ ל
 ■ לשעבר, עמידר חברת מנכ״ל אלדרוטי, צבי

 הגליל לייהוד הפעולות כמתאם לא־מכבר שמונה
 מישרד־ בשליחות יצא פונדק, נחום של במקומו

 לקנדה. המיסחר־והתעשייה
 הובעה במישרד הבכירה הפקידות בקרב

 אלדרוטי, של זו שליחותו על תמיהה
 בצרפתית היטב שולט אינו שהוא מה־עוד

בקנדה. המדוברות השפות שתי ובאנגלית,

ה עצומה חנינ ת ל לי ל כ
ח או מ צ ע ה ם־ א כיו כ ה

 בשיקומם המטפלת מישפטי, לשיקום האגודה
 בקרוב לפתוח עומדת משוחררים, אסירים של

 המדינה, נשיא את לשכנע המייועד במיבצע
 כללית, חנינה להעניק קציר, אפרים הפרופסור

 השפוטים האסירים לכל הקרוב, ביום־העצמאות
קלות. עבירות על

 ציבורית עצומה לארגן עומדת האגודה
 מיליון זה לצורך לגייס שתצליח ומקווה

בבקשתה. שיתמכו אזרחים, של חתימות
 חנינה להעניק יכול אינו המדינה שנשיא מאחר

 מקווים ושר־המישפטים, הממשלה בהמלצת אלא
 הממשלה תעז לא בחירות שבשנת האגודה אנשי
פוטנציאליים. בוחרים מיליון של בקשה למלא שלא


