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 בקרב מתגבש פלאטו, של חסינותו הסרת את מהכנסת
 להסרת מתנגדים של רוב הכנסת ועדת חברי

 זאת. יבקש שהיועץ־המישפסי במקרה החסינות,
 סמך טל עמדתם את גיבשו !הוועדה חברי
 שפורסם המישטרתי החקירה דו׳׳ח

 הבודד החומר אץ לדעתם אשר בעיתונות,
 כיוון לדין, פדאטו העמדת את מצדיק בו

 עד להשפיע ניסו אחרות רשימות שגם
 שבהם האמצעים באותם בוחרים

פלאטו. השתמש
 כה עד נכללו שלא חדשות, עובדות יתגלו לא אם

 תוגש החסינות חסרת בקשת אם ספק בפירסומים,
 לייעץ עשויים הוועדה חברי שכן לכנסת, בכלל

 החסינות, הסרת את לבקש שלא ליועץ־המישפטי
בדחייתה. להביכו לא על־מנת

ח1 ר ק ת ח ש ר  פ
תות תרשוה שחי

 מקבילות דרגות לבעלי בהשוואה משכורותיהם יוגדלו
אחרים. בעיתונים

 הקמת לתבוע גם עומדים הצהרונים עובדי
העיתונאים. אגודת במיסגרת נפרדת סקציה

^המדיוה  ■פקחו עובדי
ך על ס מו ק ר ר ע ס־ מ

 ומעלה י״ז בדרגות המדינה עובדי כל
 שילטונות־המם, מטעם תעודת־ימפקח יקבלו

מם־ערך־מוםף. בעברייני לטפל שיוכלו כדי
 של הזעום המיספר את לתגבר במטרה נעשה הדבר

 המיספר על להשתלט מצליחים שאינם המכס, מפקחי
כחוק. מם־ערך־מוסף משלמים שאינם עסקים של הניכר

ל ם י מ ת הו ה ל ל ש ו כ הי
 טוען וויה״ ״ביזנס האמריקאי השבועון

 משא■ מנהלים בצרפת ״דאסד׳ מיפעלי כי
 מטום־הקרב מכירת על ישראל עם ומתן

 בשלב עדיין ,הנמצא ״,2000׳־ ״מידאז
 משא־ומתן מנהלים בעודם — התיכנון

שם. הזה המטוס להרכבת מצריים עם מקביל
 33ה־ בן חתנו מארוואן, אשרף המצרי, היזם לדיברי

 המשא־והמתן את מנהל הוא עבד־אל־נאצר, גמאל של
החברה. עם ולא צרפת, ממשלת עם במישרין

- ת ו י ס ם ח ש אליבי♦ ל
 הרבות לתלונות בתמיהה מתייחסים האו״ם בחוגי

 הסכם־ההפרדה. של מצריות הפרות על ישראל של
 מיספר של זמנית להגדלה מתייחסות האלה התלונות
 החלפת לרגל הדילול, באיזור המצריים החיילים
 משמעות. להן אין כן ועל יחידות,
 ישראל מגישה שמא חוששים האו״ם אנשי

 להכין כדי רק בסיטונות אדה תלונות
 באליבי לשלפו יהיה שניתן עבה, תיק
בדרום. במילהמה לפתוח ישראל תחליט אם

ת מיבנה ב טו ל
אתיופיה

 אחר מקרוב העוקבים ישראלים חוגים
 מאמינים אפריקה״, ב״קרן המתרחש

 לטובת צבאי מיפנה חד לאחרונה כי
כסומאליה. במילחמתה אתיופיה,

 כי לטעון ממשיכים חשובים בינלאומיים עיתונים
 אנשי־צבא לצד צה״ל של יועצים פועלים באתיופיה

 למנוע היא כשהמטרה ולוב, קובה מברית־המועצות,
ערבי. לים ים־סוף הפיכת את

ה ר ט ש מי כ
 המישטרה של הארצי המטה של מייוחד חוקרים צוות
 שבה נוספת, שחיתות פרשיית בחקירת עתה עוסק

 דן. מרחב ממישטרת רבים שוטרים מעורבים
 שוטרי של השחיתות פרשיית עם קשר אין לפרשה

 מכבר. לא שנחשפה הירקון מרחב
 כחשודים, זו, בפרשה נחקרו כה עד

שוטרים. 15מ* יותר
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 היועץ־המישפטי־ מן ביקש בגין מנחם ראש־הממשלה

 הממשלה, בישיבות להשתתף להמשיך לממשלה
 ישיבותיה. במהלך המישפטי ייעוצו את לד. ולהעניק

 החדש, לשר־המישפטים כסטירת־לחי מתפרש זה צעד
תמיר. שמואל

 בגין הזמין הליכוד, בממשלת שר־מישפטים בהיעדר
 סדיר. באופן הממשלה בישיבות להשתתף ברק את

 כשר־ תמיר שמואל של מינויו אחרי
 את יבקש בגין כי צפוי היה המישפטים,

 ממנו, הממשלה בישיבות המישפטי הייעוץ
 פה, עד הממשלות ככל נהוג שהיה כפי

 במיקרים רק היועץ־המישפטי את שזימנו
מייוחדים.

 להשתתף ימשיך שברק כך על עמד בגין אבל
 ורק לו, בסמוך יושב כשהוא הממשלה בישיבות
ביניהם. מפרידה המזכירה

ה יתבעו צי ק ת ס עצמאי
ם עיתונאי של אי ר ה צ ת

 החוג ראשי בחתימת בעיתונות שהופיעה מודעה,
 הם כי טענה תל־אביב, אוניברסיטת של לכלכלה
 המשק. את שיבריא חיובי כצעד הלירה בניוד תומכים

 פומבי, בדיון התומכים מן חלק הופיעו קודם־לכן ערב
 הממשלתית. הכלכלית התוכנית את תקף שבו

במדינה). (ראה
 להם שהוצג :מישפט על חתמו לדיבריהם,

 ניוד בעד הם אם תיאורטית, כשאלה
 למישפט הוסיפו והם משקי, כפיתרון הדירה

 בצעדים מדווה להיות !חייב הניוד כי
המודעה. מן זו!הושמטה תוספת נוספים.

ד מועמדים שני קי פ ת  ל
ר ב ה דו ל ש מ מ ה ש־ א ר

 מיותם שנשאר ראש־הממשלה, מישרד דובר תפקיד
 עיתונאים לשני הוצע פתיר, דן של פרישתו מאז

 אחרונות, ידיעות מערכת חברי שניהם בכירים,
 אישי. באופן בגין למנחם המקורבים
 הכתב הוא כגין על־ידי המועדף המועמד
 שדמה אחרונות״, ״ידיעות של המדיני

 אינו מישפחתיות סיבות שבגלל נקדימון,
 עצמו עד התפקיד את לקבל יכול
הקרוב. בזמן

 ואם להצעה, ייענה אם להחליט יהיה נקדימון על
 לתחילת עד עבורו התפקיד יוקפא בחיוב, ישיב
 הבאה. בשנה אפריל חודש

 ככל התפקיד את יקבל בשלילה, נקדימון ישיב אם
 עתה העוסק גולן, אביעזר הוותיק העיתונאי הנראה

בגין. מנחם על מקיפה ביוגראפיה בחיבור

ת ר ס  של חסינותו ה
טו א ל ק - פ פ ס ב

 אהרון הפרופסור שהיועץ־המישפטי־לממשלה, למרות
 חקירת תיק בדיקת את השלים לא עדיין ברק,

 הבחירות במסע הקולות קניית פרשיות על המישטרה
לבקש אם החליט וטרם פלאטו־שרון, ח״ב של

 אחרונות ידיעות הצהרונים, שני של העובדים ועדי
 בתולדות הראשונה בפעם לערוך עומדים ומעריב,

 עובדי של משותפת כללית אסיפה במדינה העיתונות
 הסבמי-השכר חתימת לקראת המתחרים, העיתונים שני

 הבאה. בשנה מארס בחודש העיתונאים עם החדשים
 עומדים במדינה הגדולים העיתונים שני עובדי
 עיתוניהם, של המו״לים נגד משותפת מערכה לנהל

פיו שעל הצהרונים, לעובדי מייוחד דירוג לקבוע כדי

$
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 ״העולם אין בארץ׳ המיפעליס פל כמו
 העלייה שיעור מהו זו בשעה יודע הזה״

 של ה״מהפן״ בעיקבות שיידרש במחירו,
ת המעלה השבוע,  מס״העיך־ ,הנייר מחיר א
העיתון. של הוצאות־הייצור ושאר המוסף
 את להעלות המינהלה החליטה שעה לפי

מס־ערך־מוסף. כולל ,20ב־* המחיר

ה׳יל גלי־ונ
קו ם י ישר י ט

 עומדת גלי־צהי׳ד, הצבאית, תחנת־השידור
 שדה, היומית הפרשנות בתוכנית לשלב

 בשעות :המשודרת אחת״, לפני ״שלושה
 שכולם חדשים פרשנים שלושה הצהדיים,
 החרות. לתנועת מקורבים

 הם חקבוע הפרשנים צוות על שנוספו השלושה
 הליכוד כמועמד שמוזכר מי רגר, (איז׳ו) יצחק

 ירון, ראובן הפרופסור ;דשות־השידור מנכ״ל לתפקיד
 רשות־השידור יו״ר לתפקיד הליכוד מועמד שהוא

אחרונות. ידיעות של המדיני הכתב נקדימון, ושלמה

ח י פ ל שי׳ ״מי מ י דו דו ו ה
ת עיריית ל בו חו ר

 כעבר שכיהן מי דפידות, (״מיש״) מיכאל
 וכמנהל בכנסת ״י מפא סיעת כמזכיר
 כהונתו בתקופת אבן אבא של לישכתו

 העבודה מיפדגת מועמד יהיה כשר־חוץ,
 רחובות. עיריית לראשות

 לא־מכבר נבחר ברחובות, דפוס מנהל שהוא מיש,
 רחובות מחוז כנציג העבודה מיפלגת ללישכת

 היה האחרון הממלכתי תפקידו סניפים. 12 הכולל
 ישראל בשגרירות וההסברה העיתונות על הממונה

בבון.
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