
המרכז 013■ סרס
 למס עומד פרם, שימעון העבודה, מיפלגת יו״ר

 קץ לשים כדי מיפלגת־העבודה, מרכז את בקרוב
 מועמדותו על מערער אלון יגאל שבו למצב

 נגדית. מועמדות להציג מבלי הממשלה, לראשות
 הוא כי חד־משמעית שיקבע מהמרכז, יבקש פרס

 לראשות־הממשלהר המיפלגה מועמד
 הבוחר הוא המרכז מיפלגת־העבודה, חוקת פי על
 מובטח הנוכחי במרכז כי משוכנע פרס המועמד. את
 חדש, מרכז .רק אחוז. 70מ־ יותר של רוב לו

 לקבל עשוי המיפלגה, ועידת על־ידי שייבחר
 אחר. במועמד לבחור החלטה

 תוכניתו את לסכל יבקשו פרס של יריכיו
 המרכז, מישיבת המונית בהיעדרות זו

 החלטה מלהעביר ימנע שפרם תיקווה מתוף
חסר. במרכז כזאת

 ■ש ווו ה דיין

דוברו אח
 התגלע בצוותא, עבודה של וי^ות שנים אחרי

 דוברו לבין דיין משה שר־החוץ בין עמוק סיכסוך
 שכיהן לביא, לביא. נפתלי הוותיק, ואיש־אמונו

 ושנשאר כשר־הביטחון, התמנה מאז דיין של כדוברו
 הממשלה, את עזב שדיין אחרי גם המישרד דובר

 הממשלתיים. המדליפים כל של ורבם כמורם נחשב
 מסעותיו. בכל כימעט דיין אל נלווה הוא

 כגרמניה דיין של האחרון ביקורו כעת
 מסולפת, כצורה לעיתונות לכיא הדליף
 את עורר שפירסומה ביטחונית, ידיעה
דיין. של חמתו

 להראות שלא הוראה דיין נתן מכך כתוצאה
 הנמנע מן לא המישרד. של סודי חומר לדוברו עוד

מישרד־החוץ. את לביא יעזוב זה ריב בעיקבות כי

 הן3!ה דויד

ס גטון1וש* לכו

 מיפלגת־העבודה לישכת המלצת למרות לכנס
 בו. להשתתף שלא לכנס, שהוזמנו לחבריה,

 לכנס. וייצא ההמלצה את יקבל לא שריד יוסי ח״כ גם
 נוספת מפורסמת אישיות עשוייה מליכדם

 יוצאי עם הנמנית מיפלגת־העכודה, של
 שלא כדי כבנס. להשתתף אחדות־העכודה,

 זה כשלב נשמרת לחצים, עליה יופעלו
בסוד. זהותיה

 סאדאח דישבח ראש

?חריזה לסוטה
 עומד אל־סאדאת, הנשיא של לישכתו ראש כאמל, חסן

 באיזור לסייר כדי לישראל הבא בשבוע להגיע
 הבא בחודש לעבור העומד סנטה־קתרינה,

מצריים. לידי
 באיזור. ביקרו ככר מצריות מישלחות

ת לבדוק נועד כאמל של ביקורו  האפשרות א
 המצרי, הנשיא של תוכניתו את לממש
 לשלוש משותף כית־תפילה במקום לבנות

המונותיאיסטיות. הדתות

״הדליף״ ארליך

הסקופ את
 על הטלוויזיה של הגדול הסקופ

 יום־ ערב שנערכה החשאית, הפגישה
התמ״ת שר בין בשגוייץ, הכיפורים

 ארליך, שימחה ושר־האוצר פת גידעון
 לחזור ארליך החליט ושבעיקבותיה

לטל הודלף להתפטר, מכוונתו בו
 עצמו. ארליך מפי וויזיה
 כבדרך הסוד, את גילה ארליך

הטל של מחלקת־ההדשות לאיש אגב,
 כשיחה אחימאיר, יעקוב וויזיה,

ת שידור בתום לו שהיתה  התוכני
 שאר־ משוכנע היה אחימאיר ״מוקד״.

 המרעישה החדשה את לו מסר ליו
 לחבריו עליה סיפר לפירסום״, ״לא

מש שהוא תוך במחלקת־החדשות,
 יממה, כעבור רק להדליפה. שלא ביעם

הידי את לשדר עליו לחצו כשחבריו
 וביקש. לארליך אחימאיר טילפן עה,

בתי הגילוי, את לפרסם רשות ממנו
 זנב על ״עלו כבר מחבריו שכמה רוץ

הידיעה״.
ד התפלא אחימאיר של להפתעתו א

■':?

*
 החדשות, שידור לפני ספורות דקות
 פת, השר גם אותר החמישי, ביום

 ני* בפי ששודר הסקופ, את •שאישר
מישעל. סיס

תיחלץ הממשלה

 מטרה - אלון

3לשמווווח-פז
להת כוונתו על אלון יגאל רמז מאז

 מוי־־ תפקיד על פרס שימעון עם מודד
שות-הס כדפלגת-העבודה מד  לרא

 שמועות של קורבן אלץ הפך שלה,
 שמצב- כמי להציגו שמטרתן זדוניות,
 לכהן לו מאפשר אינו הרופף בריאותו
 שמועות ראש-הממשלה. בתפקיד

ת שהן — אלה  — יםוד כל חסרו
 שאירעו, התמוטטויות על מספרות
האחרץ. כזמן לאלון כביכול,

——--■ אין כי ם,------------------׳
 מייד פשט

להת כוונתו את הבהיר שאלת■ אחרי
פרס. עם מודד

 מיפרעות שביקש אחרי חבעייה על התגבר אייבי
 יום תוך וגייס קול־השלום, בתחנת מהמפרסמים

זו. למטרד, ל״י מיליון חצי של סכום אחד

דעלות מוסיף •המערך
 על מצביעים שעבר, בשבוע שנערכו דעת־קהל, סיקרי

 המערך. בעד להצביע הנטייה התגברות
 נערכו אילו האחרון, הסקר פי על

 מקבל המערך היה •שעבר בשבוע הבהירות
 שהיו המצביעים, קולות מכלל 45/״0כ־

ח״כים. 55 לו מעניקים

 וגד העיריות

מיסיס העלאת
 שעבר, בשבוע שנערכה הערים, ראשי בפגישת
 ומישרד־ האוצר לתביעת להתנגד דיעה התגבשה

 העירוניים המיסים שיעור את להעלות הפנים,
אחוזים. בחמישים

 מתקציבי 15/״0כ- רק מהווים המיסים כספי
 את תשפר לא שהעלאתם כך העיריות,

המאזן.
 ניתן ולא מראש, מיסיהם את רבים שילמו שני מצד

 רטרואקטיבית. מיסים בהעלאת להענישם
 ללחוץ העדים ראישי החליטו זאת לעומת

 להצמיד שיאפשר חוק, חקיקת על תוקף בכל
 למדד. לעיריות האזרחים חובות את
 קנסודדפיגורים, רק להטיל העיריות יכולות כיום

בתשלום. המפגרים על והפרשי־הצמדה ריבית לא אך

 תוסזיוו גווטלה

ג1בגל״ סוליט־ח
אחת, לפני שלושה הפוליטית הוויכוחים תוכנית

 בן הכהן, דויד מיפלגת־העבודה, של הקשיש מנהיגה
 ישתתף מפא״י, של הוותיקים מאחרוני אחר ,80ה־

 בוושינגטון, הבא בשבוע שייערך ניו־אאוטלוק בכנס
יוצא הכהן ופלסטינים. ישראלים ייפגשו ושבו

ל ציפורי שי הכ

וייצמן את
 לפני שפורסמו המוטעות הידיעות

 עזר שר-הכטיחץ שינה כאילו שבוע,
ת וייצמן  והוא העקרונית, עמדתו א

 קרקעות כהפקעת מעתה לתמוך מוכן
ת,. לצורכי בגדה פרטיות  התנחלו
 סגן- של הישירה באשמתו הופיעו

 ציפורי. (״מוטקה״) מרדכי השר,
 נציגי פגישת כתום פורסמו הידיעות

 שר־הכיטחץ עם עופרה התנחלות
הס וייצמן כמישרד*הכיטחון. וסגנו,

 מוכן יחיה שהוא זו; בפגישה ביר
 : כמיקדים דק קרקע כהפקעת לתמוך

 ביטחונית מבחינה המוצדקים חריגים,
 את הכין לא ציפורי אנושית. או

 פרשנות להם ונתן וייצמן של דבריו
 גרם לעיתונות, בדיווחים מוטעית
 השר לתדמית רב נזק מכך כתוצאה

שלו.
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דייה כססו ויר־ס ע ל
 כמחווה הפגנתיים, צעדים כמה תעשה הממשלה

 כמו בקמבודיה. נפגעי־השואה כלפי הומניטארית
 בעיקבות הממשלה תפעל וייאט־נאם, פליטי בפרשת

 זו. בפרשה נתן אייבי של היחיד יוזמת
 להעמיד הבטיח וייצמן עזר שר־הביטחון

 של צוות לרשות חיל-האוויר של מטוס
 את שהביעו ישראליים, ואחיות רופאים

 •טס לסייע כדי לקמבודיה, לצאת רצונם
 לפליטים. בהתנדבות

 בגין, מנחם ראש־הממשלה, כי הנמנע מן לא
 הקרובים. מנאומיו באחד הקמבודית לשואה יתייחס
 לסייע הוראה קיבלה בתאילנד ישראל נציגות
 אייבי שיחזור אחרי רק יכולתה. ככל נתן לאייבי

 שתוכל הסיוע מידת .מה לדעת יהיה ניתן מקמבודיה
הקמבודי. לעם להגיש ישראל

 ?״יד33 השגיחה

קמבודיה דיט■3ו
 אייבי של נסיעתו את ומנעה כימעט בל״ל השבתת

 זה. בבנק חשבונו את מחזיק אייבי לקמבודיה. נתן
 לצורך כספים למשוך היה יכול לא ההשבתה בגלל

 אחרי קמבודיה, לפליטי מזון רכישת ולצורך הנסיעה
 דולר אלפים 10 לקניית מהאוצר אישור שקיבל
זו. למטרה

 הצבאית בתחנת־השידור בצהריים יום מדי ששודרה
סופית. בוטלה צה״ל, גלי

 התוכנית, את לבטל התחנה מנהלי ביקשו בתחילה
 בה שנשמעה משום אקטואליים, בעניינים שדנה

 אלוני שולמית ח״כ הממשלה. על חריפה ביקורת
 שביקש לשר־הביטחון, בשאילתה זה בעניין פנתה
 הוראה שנתן כיוון השאילתה את להסיר ממנה
התוכנית. את לחדש

 דמויות לתוכנית צורפו החדש בגידגודה
 פיש, הראל פרופסור כמו מובהקות, ימניות

ת עמיקם. ואליהו נדבה יוסף  הפכה התוכני
 ומנהלי לאומנית, הטפה שד לגיבוב
לבטלה. החליטו הצבאית התחנה

 החדשים הטלפון ,מיסכו
של
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