
שאה היבוא ה
לי דביקור א ר ש בי

 התבקש צ׳חנויבר, יוסף מישרד־החוץ, מנכ״ל
 תעניק האס להשיב, השבוע הראשון כיום *

 לשאה אשרת-כניסה ממשלת־ישראל
 תשובתו לישראל. לבוא יבקש אם האיראני,

 תתבקש ״אם :היתה צ׳חנוכר של
לשאה, מדיני מיקלט להעניק הממשלה

בכך.״ תדון היא
 השאה על־ידי נעשתה לא למישרד־החוץ שהפנייה אלא

 חיל־ לבסים בניו־יורק מבית־החולים שהועבר עצמו,
 ח״כ על־ידי אם כי בטכסאס, האמריקאי האוויר
 השאה בריחת אחרי בשעתו, פלאטו־שרון. שמואל

 מתעלולי־הפירסומת כאחד פלאטו, פירסם מאיראן,
 לבוא אותו הזמין שבו מיברק לשאה שיגר כי שלו,

 אחד עימו התקשר לדבריו, השבוע, לישראל.
 ההזמנה אם לדעת וביקש השאה, של ממזכיריו

האמת מידת מה לדעת אין בעינה. עומדת עדיין

 להצהרה הגוש תביעת כי פנים, לשתי משתמעת
 של המישפטי המעמד את שתבהיר ממשלתית,

תמורת רק להתמלא, תוכל בשטחים, ההתנחלויות

 מישרד־האוצר ראשי בקרב נטייה מסתמנת ההכנסה,
 שנת־התקציב לקראת שיעורי־המס את להגדיל

החדשה.
 הגוש. מזכירות מצד נגדית הצהרה

 הבעת הוא מגוש־אמונים הנתבע המחיר
 ומחנן התחייה מתנועת מוחלטת הסתייגות

 גוש־אמונים את כביבול, המייצג, פורת,
התחייה. כתנועת

 קץ הדבר ישים שיעורי־המם, יוגדלו אומנם אם
 בן־שחר. ועדת מסקנות על־פי במיסוי, לרפורמה

 השכירים בציבור בעיקר שוב תהיה הפגיעה
 את המרכיבים — הבינוניות ההכנסות ובבעלי
הליכוד. של האלקטוראלי הכוח מרבית

 הרואה למפד״ל, כיום חיונית היא זו מעין הצהרה
 שלה. האלקטוראלי הכוח על איום בתנועת־התחייה
 את שרחם המר, זבולון שר־החינוך,

 לאנשי רמז בממשלה, גוש־אמונים מילחמת
 מותנה בהם הגיבוי שהמשך הגוש,

המפד״ל. עם בהזדהותם

 דבגין: אריק
ף הוא ואור מדלי ה

 שעבר כשבוע שהיתה אישית, כשיחה
 ראש■ עם שרון אריאל לשר־החקלאות

 ניסה שכה בגין, מנחם הממשלה
 תחתיו חותר וייצמן עזר בי לשכנעו
 בראשותו, ממשלה להקים ומנסה

 גלוי כאופן לראשונה אריק האשים
 בכך נאור, אריה מזכיר־הממשלה, את

 ישיבות־המכד תוכן את מדליה שהוא
לעיתונות. שלה

 כגץ את לגרות אריק ניסה כעבר
 ל־ לגלות מוכן ״אני מסוג בהערות

 אבל המדליה.״ מיהו ראש־הממשלה
 לא ובגין אחדים, שבועות כשעברו
 אריק, שבידי המידע מהו התעניין
 המדליף את לחשוף אריק התנדב

 את בגין לפני פורש כשהוא ביוזמתו,
 התעלס הפעם גם לטענתו. נימוקיו

זו. מהאשמה לגמרי בגין

 מתגבשת האוצר מבכירי כמה בקרב אולם
 שיעורי־המם, מהעלאת מנוס שאין הדעה

 הממשלה הכנסות את להעלות רוצים אם
 כל שכן נוספים, כספים מהציבור ולספוג

 השחור כהון המילחמה כדבר ההצהרות
 נועדו מכעלי־היבולת וספיגת־כספים

 הקצר ובטווח תעמולתייס, לצרכים
ממשיות. תוצאות בל להם יהיו לא

יהיה שם־טוב
מפ״ם מזכיר

 שם־טוב, ויקטור לשעבר, שר־־הכריאות
 של לתפקיד הכימעט־ודאי המועמד הוא

 כמקומו מפ״ם, של הבא הכללי המזכיר
 כתפקיד המכהן תלמי, (״יודקס״) מאיר של
 בוועידת מתפקידו ושיפרוש שנים שבע זה

הקרובה. מפ״ם
 על גם מקובל במפ״ם, העירוני האגף איש שם־טוב,

 אנשיהם את כה עד שתרמו הארצי, הקיבוץ אנשי
העבודה. מיפלגת צמרת על וגם המזכ״ל, לכהונת

ג ר עדיי! מנסה ס
זה. בסיפור
מישרד־ עם זאת שיברר אחרי לענות הבטיח פלאטו
 את כשהזמין כי צ׳חנובר, לו אמר לדבריו, החוץ.

 הממשלה. אישור את לכך ביקש לא הוא השאה,
 תהיה לא בי מכך שהכין טוען פלאטו

 הודיע לדבריו, השאה. לכניסת התנגדות
 לשאה הזמנתו כי השאה, של למזכירו

 אישית־ הזמנה שזו אלא ועומדת, שרירה !
 מעורבות או מחוייכית בל ללא פרטית, 1

ממשלת־ישראל. של

יישארו הסודות
□ ■ 1 0 1  <

 יומנו של החמישי הברך הופעת יעם
להפ הוחלט שרת, משה של המדיני

 תקציב. מטעמי היומן כהוצאת סיק
 מראשית רכים סודות :התוצאה

 כפרשת השאר וכץ ׳,40ה־ שנות
 הרחב. לציבור ייוודעו לא קסטנד,

 מתכוון שרת, של ידידו הכהן, דויד
ההחלטה. לשינוי כפעולה לפתוח

 חוזה הודכייץ
״קטסטרופה׳

 עם שעבר בשבוע נפגש הורביץ יגאל שר־האוצר
 את לשכנע בניסיון היומית, העיתונות עורכי

 דעת־ וליצור הכלכלית במדיניותו לתמוך העורכים
 האוצר. של הבלתי־פופולאריים לצעדים אוהדת קהל

 מצב את קודרים בצבעים הורביץ תיאר זו בפגישה
 שחזה מכפי כמה פי חמור הוא כי וטען המשק,

לתפקידו. שנכנס לפני
 את לעצור הצליח שאפילו גם טען הורכיץ

 חמורה שואה למשק צפוייה האינפלציה,
 ממשלה איזו יודע הוא ואין שנתיים, תוך

 בסף לנו יהיה ״לא אותה. למנוע תצליח
ניבא. לדלק,״ ולא לחומרי־־גלם לא

פגוש־אמונים
שאינה בצורה לאחרונה, נרמז גוש־אמונים למזכירות

ח מוקד ס
ם חדש לי ר ב לי ב

 עורך של בראשותו הליברלים, צעירי כנס
 כשבת להתכנס העומד אסולין, גד הדין

 להפוך עשוי כבפר־המבכיה, הקרובה
 שיערער כמיפלגה, חדש גורם של מיפגן־בוח

 דור-ההמשך, סיעת של זכותה על כעיקר
המיפלגה. צעירי כשם לדבר

 כאלפיים מאורגנים הליברלים צעירי במיסגרת
 במיפלגה השונות והסיעות חדשים, רובם חברים,
 הצעירים הזדהו טרם כה עד אחריהם. מחזרות

 הוזמן לכנס במיפלגה. מהסיעות אחת עם אף
 מיועדת זו הזמנה ארליך. שימחה כאורח־כבוד

 הצעירים שאין פת ולגירעון מודעי ליצחק להבהיר
בהכרח. בהם תומכים

ץ מציע לנסק־י לחל
בגין קרן את
 בשעתו שהוגדר מי לנסקי, מאיר של נציגיו
 האמריקאי, סינדיקאט־הפשע מראשי באחד
 מטכעות-זהב, אלפים עשרת לרכוש הציעו
 שהנפיקה המטבעות אלף שלושים מתוך

 ראש■ של שבחסותו ״קורת־גג״ קרן
 לו תאושר אם בגין, מנחם הממשלה

בארץ. לישיכת־קבע אשרה או תעודת־עולה
 בהצלחתה, עליונה חשיבות רואה בגין שמנחם הקרן,
 שתמורתן המטבעות, בהפצת כה עד הצליחה טרם

 שכונות־העוני. למפוני שיכונים לבניית מיועדת
 כה עד נרכשו הנוחים, תנאי־האשראי למרות

 העשוייה לנסקי, של הצעתו בילבד. מעטות מטבעות
 נועדה הקרן, לקופת ל״י מיליון 600כ־ להכניס
 כניסה להיתר המחודשת לבקשתו אהדה ליצור
.1972 בשנת מישראל שגורש אחרי לארץ,

ת דגי□ ל ד ג ה ב
שיעודי־הולס

 הכנסות־ על הממונה של המוחלטת ההתנגדות למרות
מס־ שיעורי להגדלת מם־ההכנסה ונציב המדינה

אר נית־־ מכו הפ
 את לנסות עדיין ממשיך בורג, יוסף שר־הפנים,

 חדישה, אולדסמוביל מכונית של מעלותיה
 והצורכת ל״י, וחצי כמיליון בשעתו היה שמחירה

 קילומטר. ארבעה לכל דלק ליטר
 רכישת נתקלה כאשר חודשים, כמה לפני בשעתו,
 ציבורית, בביקורת בורג הד״ר עבור המכונית

 תפקידו בתוקף המכונית את קיבל הוא כי בורג טען
 לנסות כדי ממשלתי, רכב לענייני ועדת־השרים כיו״ר

שרים. לנסיעות וראוייה טובה היא אם
 מאד קפדן הוא בורג שהשר מסתבר

נמשך. עדיין הניסוי שבן כקכיעותיו,
•__________________________4

 \ \ ,,..חסמבה
□ יוצאת לעול

 שהפכה מוסנזון, יגאל של חסמבה ספרי סידרת
 להיות עומדת ישראל, ילדי עבור ספרות־חובה

 העולם. ילדי כל בין מופצת
 לרכוש עומדת האמריקאית ונלסון אלסוויר הוצאת
 סיפרי 24 לתירגום הזכויות את מוסנזון מיגאל

 מוחלט סוד ״חבורת של תיבות (ראשי חסמבה
 העולם. ברחבי להפיצם כדי שפות, למיספר בהחלט״)

ליפאנית. גם הספרים יתורגמו השאר בין
 עבור מיפרעה מוסנזון יקבל הראשון כשלב

 של כסך והמכירה, התירגום זכויות מכירת
דולר. אלף כ־סד

א בגין יכול ל
ת ד ר ב ל כי א ־ ל ת ל

 שעורך השנתית, המסורתית המסיבה
 העיתונים עורכי עם ראש־הסמשלה

 בכ״ט המדינה, הכרזת יום לקראת
עמ המסיבה השנה. נדחתה בנובמבר,

 אגודת-העיתונאים בכית להיערך דה
 הודיע ואז שבועיים, לפני כתל-אכיב,

 קרי״ יחיאל בגין, של ראש״לישכתו
 לרדת מפוגל אינו ״בגין כי שאי,

 ראש־חמכר יקייס כתחליף לתל־אביב.״
 עורכי־העיתו־ עם מסיבה כקרוב שלה
כירושלים. כ״כית־יאגרון״ נים

ראלי בו ח


