
1

ט ז ך1י י ן
ר מ־משל ט ר א ק

 תנועות עם במערך לבחירות תלך זו אם המיפלגה,
 הליברלי. המרכז במסגרת אחרות

 קדנציה לכהן לא החליט ,66ה־ כן קול
 הנראה ככל ככנסת. או בממשלה נוספת

 ויקכל הליכרלים רשימת את יסגור הוא
 הרוחני כמנהיגה שיכתירו רשמי תואר

 הליברלית. המיפלגה של
 אחד היתד. קול משה של כוונותיו לגבי זו הבהרה

 שרון אריק (מיל.) אלוף את שהביאו המניעים
 בבחירות משותפת הופעה על משא־ומתן לנהל

 התנגדות בשל השבוע התפוצץ הםו״מ הל״ע. עם
 חברי בקרב והן העצמאיים הליברלים בקרב הן

שלונזציון.

ר כי טחון מז שר״הבי
ש ק ב ת מ ג ר ף ד אלו

 דדו, של למותו הראשון השנה כיוס ככר
 באוניברסיטת ייערך הקרוב, אפריל כחודש

 הראשון הבינלאומי הסימפוזיון תל־אכיב
 מילחמה לשיטות שיוקדש דדו, של לזכרו

הבינלאומי. בטרור

מתג■■□ פרי יורם
ה ט מ רביו של ל

 כנציג האחרונות בשנים שכיהן מי פרי, יורם
 האינטרנציונל ליד הישראלית העבודה מיפלגת

 המיפלגתית משליחותו חזר בלונדון הסוציאליסטי
 מערכת את בידיו לרכז בדי

 של מיפלגתית הפנים הבחירות
 על פרם שמעון עם בהתמודדות רבץ יצחק

לראשות־הממשלה. המועמדות
■!3ר3 ■חמוד

 ארצות־ של ■החדש נשיאה כי הסימנים ומתרבים הולכים
 את בעקיפין להפעיל עשוי קארטר, ג׳ימי הברית,

 כמועמד רבץ יצחק של בחירתו למען השפעתו
 לראשות־ וכן לראשות־ד,ממשלה העבודה מיפלגת

 לא קארטר של שממשלתו מובן עצמה. הממשלה
 כהתערבות להתפרש כדי בו שיהיה צעד שום תנקוט
 ישראל. של הפנימיים בענייניה ישירה
 לבחירות עד יטתנקוט צעדים •טורת אולם

 שונים גורמים על־ידי שיינתנו ועצות
 ספק של צל ללא יבהירו מאהרי־הקלעים,

 כראש־ממשלתה האמריקאים מעוניינים כמי
ישראל. של הכאה
 ביריבו רבץ של שתמיכתו פרם שמעון של תקוותו

 עם היחסים את תעכיר פורד, הנשיא קארטר, של
 והולכת. מתבדה החדש, הנשיא

 בשיחות כי גם מעידים שונים סימנים
 רבץ אנשי ובין קארטר אנשי בין שהתנהלו

 הפוליטיים הצעדים לגבי הבנה הושגה
 בקשר בישראל הבחירות אחרי שיינקטו
באזור. הסדר להשגת

ת המועצה טיני ס ל פ ה
ה ת ח ד נ

 המועצה : פורסם לא עדיין הדבר
 להתכנס שעמדה הפלסטינית, הלאומית
 מבלי נדחתה בחודש,פברואר, כקאהיר

חדש. תאריך לקבוע
 כדי הדרושים הצעדים על להחליט עמדה המועצה
 נראה לז׳נבה. אש״ף להזמנת הקרקע את להכשיר

 מצדדים אש״ף על המופעלים שהאילוצים עתה
 מדיניות לגבש להנהגה איפשרו לא עדיין שונים,

במועצה, פורמלי לאישור להביאה שניתן חד־משמעית,

שה ל מ ש קו יפרו
ת ל ה הנ ם מ לי ר ב לי ה

 המיפלגה של מנהיגה קול, משה שר־התיירות
ברשימת עוד יתייצב לא העצמאית הליברלית

 בצה״ל להתחולל עומדת חדשה סערה
 שר־ של הצבאי •טמזכירו יוודע כאשר

 מבקש בראון, אריה תת-אלוף הביטחון,
 הצבאי המזכיר של התקן את להעלות

 לסלול ובכך אלוף, לדרגת לשר־הביטחון
 זו. דרגה לקבל הדרך את לעצמו

 שר של כשלישו שכיהן מי בראון, אריה של מינויו
 בשעתו עורר כבר תת־אלוף, לדרגת הביטחון,
 צה״ל, של הגבוהה הקצונה בקרב חמורה תרעומת

 והן זו לדרגה הצבאית הכשרתו חוסר בשל הן
 להיות התגובה עלולה עתה האישיים. נתוניו בשל

יותר. עוד נסערת

ף ״ל אלו ה צ ב
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 קבע בשירות המכהן שאלוף, קלושים סיכויים קיימים
 אל ויצטרף הצבאי משירותו יפרוש בצה״ל,

 הפוליטי. במאבקו שרון אריק
 שרץ בין השוררת הדיעים תמימות למרות

 שפשטו השמועות ולמרות אלוף, אותו לבין
 כדי אלוף אותו של הקרובה פרישתו עד

 מעדיף האיש כי נראה בבחירות, לרוץ
בצח״ל, שירותו את להמשיך זה בשלב

שכים ם ומ  הפאמוגי
ד חו אי ה ל חו ס פ לו ש ה

 הבחירות לקראת מחנה־השלום לאיחוד המאמצים
 סיכוייהם. את להעריך עדיין וקשה בעיצומם, נמצאים

 שבועיים. תוך יתברר הדבר
 תפיסות שתי בין עימות נערך בינתיים
 על־ידי המייוצגת אחת, תפיסה שונות.

 רשימה בהקמת דוגלת מוקד, מאנשי כמה
 אופי בעלת שמאלית־דאדיקלית,

 מפ״ם ״כין שתתמקם מובהק, סוציאליסטי
 מדובריה שאחד השנייה, התפיסה ורק״ח״.

 ״חזית בהקמת דוגלת אבנרי, אורי הוא
 רחבי ככל לשוחרי־שלום •טתפנה שלום״
 פנים בענייני ושתסתפק הציבורית, הבמה
 איכות־ לשיפור פראגמאטי משותף כמצע
חברתיות. עוולות ולחיסול החיים

 שר־החוץ של יועצו בעבר שהיה מי בראון, חיים גם
 לפני נשואיו אחרי זה מתפקידו ופרש אלון, יגאל

אלון. לצד ולתפקידו לארץ חזר חודשים, מיספר
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בייצוג השבוע זכה אבנת אורי הפירסומאי

א ן פ  1מ1קף** קו
ש תפ ה מ ק סו ע ת

 קרייזמן, קובא גבעתיים, עיריית ראש
 שהיא כך עם הנראה ככל השלים

 כראש־ נוספת קדנציה לכהן ימשיך לא
 ודא מיפדגתו כמועמד לא העיר,

עצמאית. רשימה כמועמד
אפ לבדר קרייזמן ההל לאחרונה

 הוא בעתיד. עבורו תעסוקה שרויות
 שדיה לשמש האפשרות את בירר

 לכך בנוסף כחו״ד. הסוכנות מטעם
 חברה עם משא־ומתן לנהל החד הוא

 למשקיעים ששייכת פרטית, מסחרית
 שיפרוש אחרי דהעסקתו בקשר זרים,

ראש׳יהעיר. מכהונת
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 מכירה. באתרי ופירסום מכירות קידום
 על־ידי אבנת, של מישרדו עם שנחתם נוסף הסכם

 במייוחד שבא טורן, ג׳רי הלונדוני טיימס מנכ״ל
 הדן זה, ירחון אירופה. הירחון ייצוג הוא לישראל,

 דיינו המשותף, השוק־האירופי של הכלכלה בנושאי
(אנגליה), סיימם העיתונים של משותפת הוצאה

דו ב ת ת ה דו ש ח ה
״הבכיר״ נגד

 הבכירה״, ״האישיות נגד החקירה
 החשד את נגדה העלתה שהמישטרה

 כבדה״, בפשיעה ״הסתבכה שהיא
 של החשבון בדיקת אחרי נסגרה.
 על־ידי שהוצא צו עד־פי כבנק, האיש

 הגיעו הזאת, הטענה סמך על השופט
 ממש שאין מסקנה לכלל החוקרים
בחשדות.
 נתקבלה התיק את לסגור ההחלטה

 היועץ־המיש־ של כישיבה עליון, בדרג
 ברק, אהרון הפרופסור לממשלה, פטי
ה אגף וראש פרקליט־המדינה עם

 לאישיות המישטרה. שד חקירות
 החקירה דבר נודע עצמה הבכירה

 בגיליון קריאה תוך נגדה המתנהלת
 בעת שעבר, מהשבוע הזה״ ״העולם

 בו הבנק חשבון מיספר את שזיהתה
חיפוש. לערוך המישטדה ביקשה

אם ק ה ר פו * ת קד מו
 ראובן בראשות במוקד, חברים קבוצת

 את להציע עומדת רוזנטל, (״רוביק״)
 למפ״ם, חבריה והצטרפות מוקד פירוק

 עם מהמערך לפרוש תחליט זו אם
 בבחירות. לכדה ולרוץ העבודה מיפלגת

 השומר מאנשי ברובה המורכבת הקבוצה, חברי
 צבן, יאיר איש־מק״י על־ידי וחנתמכת במוקד, חצעיו־

 מהמערך מפ״ם פרישת של מיקרוז בכל מתכוונים
כבודדים. זו למיפלגח להצטרף

מפוזיוויס קרן  רסי
ח צוו הו דו שם ד ד

 דוד רב־אלוף של שמו להנצחת הציבורי הוועד
 כמה של בסכום קרן להקים החליט אלעזר, (״דדו״)
 תרומות, מכספי בעיקרה שתוקם ל״י, מיליוני

 בנושאים סימפוזיונים לעריכת יוקדשו שפירותיה
דדו. של לזכרו צבאיים

1 ולה־סטמפה (צרפת), לה־מונד (גרמניה), דיי־וולט
 אלף מאות ארבע במיליון מודפס הוא (איטליה).

 קוראים. מיליון לכחמישה ומגיע שפות בארבע עותקים
 ואת הירחון את ייצג הישראלי המישרד
 בצדדים הכרוך ככל העיתונים ארבעת

 וקידום יחסי־ציבור פירסום, המסחריים,
מכירות.

א גולן מתי יהיה ד
ר ב ה דו ע תנו ה

 גרשום ״הארץ״, עורך
 המדיני כתבו של פנייתו

 ת ללא לחופשה לצאת גולן,
 שיוכל מנת על המערכתית

 ייגאל'׳ של הדמוקרטית התנועה
תמיר. זמואל ושמו*

 הא, מערכת מאנשי כמה מודאגים הנראה ככל
 ויותר יותר העיתון מזדהה שבציבור מהעובדה

 הכתבים אחד של העסקתו ידץ. של מיפלגתו עם
 ותמיר ידץ של כדוברם הארץ של הבכירים

 העי! של בתדמיתו ולפגוע זו זהות להדגיש היתד,
ואובייקטיבי. תלוי בלתי כעיתון
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