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מבין בג■!
תעמולתי תרגיל

 רוצה לא 0ר3
דבין אס להזמין

 אנשי־קשר באמצעות שלח רבץ יצחק ח״ב
 שימעון העבודה, מיפלגת ליושב־ראש איתותים

 יוזמן אם עימו להיפגש מוכן הוא לפיהם פרם,
עצמו. פרס על־ידי

 רבץ את להזמין פרס סרב כה עד
 להתמודד עומד שרבץ לו ידוע בי בטענו,

 לראשות־ המיפלגה מועמד תפקיד על
 העשויה בפגישה, טעם אין ולבן הממשלה,

 מעמדו את לבסס במאמציו לרבץ להועיל
כמיפלגה.

 התלונן לוי
״צמן1 על

 בגין מנחם ראש־הממשלה של ביקורו אחרי עד
בוואשינגטון.

 כחוץ■ יהיו הסיעה שראשי היא האמת
 שהותם את לקלקל רוצים אינם והם לארץ
הבנסת. של מייוחדת ישיבה בגין כחו׳׳ל

בזיון ״סקר
הפסטיבל

 הורה לפיד (״טומי״) יוסף השידור, רשות מנכ״ל
 להגיש שימעוני (״צחי״) יצחק הטלוויזיה למנהל

 לביזיון הסיבות את שיסביר מפורט, תזכיר ׳לו
 שבוע. לפני השבת במוצאי שנערך פסטיבל־הזמר

 הסכר התזכיר יכלול לא אם לפיד, לדברי
 להימנע כיצד ותוכנית דעתו את שיניח

 עוד יתקיים לא כעתיד, בזה מביזיון
הזמר. פסטיבל

 לו ברור היום כבר כי לפיד, טען פרטיות בשיחות
 אירוע שום בעתיד תנחה לא מיכאלי שרבקה

טלוויזיוני.

 לחזור מתכוון בגין מנחם ראש־הממשלה
 עם קארטר ג׳ימי הנשיא עם משיחותיו

תעמולתית. מבחינה שינופה הישג
 בארצות־ ביותר חזק לחץ עליו יופעל כי יודע בגין

 לו שיאפשר מקארטר לבקש מתעתד והוא הברית,
 החוק ביטול על מוושינגטון, שובו עם להודיע,

 פליטים של מעמד . הענקת בדבר החדש האמריקאי
 דרישה פי על מברית־המועצות, היוצאים ליהודים

לארצות־הברית. דבר של בסופו ומגיעים מישראל,
 ינסה הוא לישראל בגין ישוב כאשר
 היה בשליחותו המרכזי שהיעד לטעון,
 ישמש הנושא הזה. האמריקאי החוק ביטול

 להצגת בגין של התעמולה שופרות את
כהצלחה. כארצות־הכרית מסעו

רוצה תרות
לבדה בת דד

 לפיה הדעה, מתגבשת תנועת־החרות ראשי בקרב
בגין, מנחם מראש־הממשלה, התנועה ראשי ידרשו

 יתר ללא הבאות, בבחירות לבדה תתייצב שחרות
הליכוד. את המרכיבות המיפלגות

 גם נמנים עליהם התנועה, ראשי לדעת
 משה והביטחון, החוץ ועדת יושב־ראש

 רוני וחכרי־הבנסת לוי דויד השר ארנם,
 הליכוד יזכה קאופמן, וחיים מילוא

 שבו מזה כהרבה קטן מנדטים כמיספר >4
 צורף ואין האחרונות, בבחירות זכה

הליברלים, עם אלה כמנדטים להתחלק
ורפ״י. לעם

זו, לבעייה עדיין התייחס לא ראש־הממשלה
מיפלגתו. ראשי על־ידי שהועלתה

בין מגעי□
לדיבדדים וייצמן

 השבוע בתחילת נערכו ביותר אינטנסיביים מגעים
 המיפלגה ראשי לבין וייצמן, עזר שר־הביטחון, בין

 בידיעתו נערכו המגעים בליכוד. הליברלית
ארליך. שימחה ראש־הממשלה, סגן של ובעידודו

 התבטאויות נשמעו המגעים כמיסגרת
 ונבדקה בגין, נגד וייצמן מפי חריפות

 בסים על מרכז, מיפלגת להקמת האפשרות
 יעמוד שבראשה הליברלית המיפלגה

וייצמן. עזר

כוחות מג■■□ רביו
 מטעם לארצות־הברית נסיעה ביטל רבץ יצחק ח״כ

 במיסגרת כוחות ולגייס להמשיך כדי הבונדס,
פרם. שימעון ח״כ נגד שלו המאבק

 כאופן בי טוענים, רכין יצחק של חסידיו
 רבץ של מחנהו יותר גדול פאדאדוכסלי

 של מותו כגלל דווקא וזאת אלון, ממחנה
 הפתאומי, ממותו שזועזעו רכים, אלון.

 מילוי כמעין כרכץ כתמיכה רואים
אלון. של צוואה

 החג כערב התלונן לוי דויד שר־הבינוי
 שר־ על בגין, מנחם ראש־הממשלה, אצל

וייצמן. עזר הביטחון
 אותו משמיץ שווייצמן בגין באוזני טען לוי

 הליכוד אנשי עם בשיחותיו בכבודו, ופוגע מקום בכל
 בליכוד. שאינם אנשים ועם

 מלהבטיח נמנע אולם לוי, את הרגיע בגין
 אמר לוי, לדברי וייצמן. עם לדבר לו

כקרוב.״ שתחלוף כעייה ״זו בגין:

■דחו ההון הצהרות
 והשכירים העצמאים כל צריכים לפיו החדש, החוק

 להגיש לשנה, לירות אלף 600מ־ יותר המרוויחים
 כפי ביולי, 1ב־ לתוקפו ייכנס לא הצהרות־הון,

 הכספות ביום הורביץ, יגאל שד־האוצר, שהודיע
והשקלים.

 בל ראתה לא הכנסת של ועדת־הכפפים
 תתחיל היא החדש. כחוק כדיון דחיפות
 הכנסת. פגרת תום עם רק בו לעסוק

 הקואליציה חברי יזדרזו אם שגם להניח יש
 רק לתוקפו ייכנס הוא החוק, את להעכיר

 לתת יצטרכו ואז יוני, חודש כסוף
 לחייבי חודשים כמה כת שהות

 בידם סיפק שיהיה בדי ההצהרות,
להבינן.

שבח מס הקלות
רטרואקטיביוח

 שבח במס הצפויות בהקלות דנו לא שעדיין למרות
 של בוועדת־הכספים אלה הקלות5 והדיונים מקרקעין,

 בשבועות רק יתקיימו עצמה ובמליאה הכנסת
 תהיינה שההקלות עתה כבר ברור הקרובים,

רטרואקטיביות.
 אמנם תחליט הכנסת של ועדת־הבספים

 או מאי חודש כמרוצת רק ההקלות על
 זאת, עם יחד תחליט, היא אך ביוני,
 מקרקעין עיסקות לגבי תופסות יטחן

השנה. באפריל 1מה־ החל שנערכו

דאמיוות וקוק סרס
 על־ידי שהוזמנו לפירסום, שלא פנימיים, סקרים

 על שהצהירו כאלה רק ושהקיפו מיפלגת־העבודה
 שימעון כי קובעים המיפלגה, עבור להצביע כוונתם

 מיפלגתו. חברי אצל אמינות בחוסר ■לוקה פרס
 תחליט דבר של כסופו ״אם :השאלה על

 מיפלגתלהעכודה עכור להצביע שלא
 להחלטתך?״ יגרום מה הכאות, בבחירות

 אי־אמון היא הסיבה כי רכים, השיבו
 ח״ב לראשות־הממשלה, המיפלגה כמועמד
פרם. שימעון

■קרא לא המערך
לכוסת

 למושב לקרוא תוכנית כל אץ המערך בסיעת
 של הרשמי התירוץ הפגרה. בזמן הכנסת של מייוחד
 במושבים הממשלה את להטריד שלא הסיעה, ראשי

לכנסת לקרוא עילה שאין הוא הכנסת, של מייוחדים

■יודח בר־זוהר
 על־ידי שמונה בר־זוהר, (״מיקי״) מיכאל הסופר

 המערך, של הבחירות מטה כראש פרס שימעון
 של התנגדותם בעיקבות עצמו פרס על־ידי יודח
זה. למינוי חברים כמה
 למנות ההחלטה כי הזדמנויות, בכמה הודה פרס
 להביא מוכן הוא וכי חפוזה היתה בר־זוהר את

לשינויה.
 את להקים כר־זוהר ממשיך בינתיים

 למען לוחץ הוא היתר כין שלו. המטה
 סלע, אורי הפירסומאי עם חוזה חתימת
 המערך פירסומאי להיות ׳טיועד

הבחירות. כתקופת

 חוג יחודש
ל ר ב ״ ת ■ □

 שני אחרי חיים שבק אשר כית־כרל, חוג
 כקרוב, להתחדש עומד כלבד, מיפגשים

אחר. כשם
 מיפלגת־ יושב־ראש התנגד שלהקמתו בית־ברל, לחוג

 העבודה, ממיפלגת אישים בעיקר משתייכים העבודה,
 מחבריו כמה כי אם פרס, מתנגדי על הנמנים

פרם. של מחנהו על דווקא נמנים הבכירים

■היה לא
תוכניות מנהל

 מתגבשת רשות־השידור של המנהל בוועד
 מחלקת במנהל לבחור שלא דיעה,

 את ולבטל הטלוויזיה של התוכניות
הזה. התפקיד

 מרדכי היה האחרון התוכניות מחלקת מנהל
 מנהל נמצא לא הדחתו ואחרי קירשנבאום, (״מוטי״)

 שימעוני של לבחירתו עד למחלקה. חדש קבוע
זה. בתפקיד גם לפיד כיהן הטלוויזיה כמנהל

סליחה!
סלי את מבקשת הזה״ ״העולם מערכת

בטל עימה להתקשר שניסו מי כל של חתם
תשובה. קיבלו ושלא פון,

 בקווי- קילקול יש ארוכים שבועות מזה
 אינו מישרד־התיקשורת המערכת. של הטלפון
 סימפטום זהו אותם. לתקן כנראה, מסוגל,

 בארץ, מערכת-התיקשורת להתמוטטות נוסף
 שגם — מודעי יצחק השר של כהונתו בימי

 ששוגרו למיברקים להשיב לנכון מצא לא
זה. בעניין אליו

 מערכת- של קווי״הטלפונים של אי״תיקון
 בחבלה הגובל חמור, מעשה הוא עיתון

העיתונות. בפעולות
 יש• המערכת, עם להתקשר שמבקש מי

בקווים בינתיים תמש־נא
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