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 שיש וענות6 במיפלגת־העבודה עקשניות שמועות

 פרם, שימעון ח״כ המיפלגה, יושג־ראש בין הסכם
 וייצמן. עזר שר־הביטחון־לשעבר, ובין

 וייצמן יצטרף •אלה שמועות על־פי
 ניצחונו אחרי מייד העבודה למיפלגת

 הפנימית בהתמודדות רביד על פדס של
 להציב היא פרס של כוונתו המיפלגה. בתוך

 שר־הביטחון, לתפקיד כמועמד וייצמן את
 זה תיק לתת צפויה דרישה ולמנוע
רבין. ליצחק

 השניים בין ההידברות את יזם השמועות על־פי
 וייצמן׳ של איש־אמונו ז׳ורבין, אליעזר הפירסומאי

 שז׳ורבין היא ההערכה המערך. של לפירסומאי שהפך
 המערך של מערכת־התעמולה את עצמו על קיבל

השניים. בין ההסכם בעיקבות רק הבחירות לקראת

ויא רביו י ו ■

ג לו פי ב
 ההתמודדות, על הקרובים בימים שיודיע אחרי
 במיפלגה. בפילוג רבין יצחק ח״כ יאיים
 שלפיה השיטה, תישמר שאם יצהיר רביו

 במרכז פרם •טל העכשווי הרוב יקבע
 המועמידם כל את מיפלגת־העכודה

 כל ואת במיפלגה המרכזיים לתפקידים
 הוא הממשלה, למוסדות המיפלגה שליחי

 העבודה. מיפלכת את יפלג
 מישאל־חברים לערוך הצעתו על יחזור רביו

 תידחה ההצעה מנהיגיה. את לקבוע כדי במיפלגה,
פרם. שימעון על־ידי שוב

 בין שעבר בשבוע נערך בירור
 איתן (״רפול״) רפאל רב־אלוף הדמטכ״ל,

 עמנואל הגנרל כוח־־האו״ם, מפקד וכין
ארסקין.
 להתלונן כדי רפול של ללישכתו בא ארסקין

 אחד על השתלטו חדאד רב־סרן שכוחות על־כך
 בתשובה באלט. באיזור המרכזיים המוצבים
 האיזור, מפת את דפול שלף ארסקין של לטענותיו

 כוח־האו״ם. לבין חדאד כוחות בין קווי־החלוקה ובה
 :קצינים שני האו״ם מצד עליה חתומים היו

 המוצב שייך זו, מפה על־פי והולנדי. צרפתי
חדאד. לאנשי

 לפניו, שהוצגה מהמפה תדהמתו את הביע ארסקין
 מוסמכים היו לא אלה קצינים ששני וטען

עליה. לחתום
 שקצינים התברר האו״ם, כוחות שערכו בבדיקה

לארצותיהם. וחזרו באיזור, משרתים אינם כבר אלה

ארסקין
 מופיעה שבה אחרת, מפה מצידו הציג

יוניפיל. ביטטח בלאט

ת צפויה כני  תו
ת טגי ר ט ס ת אי ל ל כו

 נענה קארטר, ג׳ימי ארצות־הכרית, נשיא
לפני עוד לשלוח ישראל לדרישות

 מישלחת ארצות־הברית לנשיאות הבהירות
 עם לדון כדי הפנטגון, •טל רמת־דרג

 שמכונה מה על וצה״ל מערכת־הביטחון
כוללת״. איסטדטגית ״תוכנית

 הביטחוני הסיוע שאלות על לענות תצטרך התוכנית
 הקרובות, השנים בחמש לישראל האמריקאי

 ישראל עם לעיסקות־נשק אמריקאיות התחייבויות על
 ותוכניות אמריקאיות התחייבויות ועל זמן, באותו

 תותקף. שישראל למיקרה משותפות
 צפויים החדשה התוכנית במיסגרת
אמריקאיים־ישראליים. משותפים תימרונים
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 לו יעצו בגין, מנחם ראש־הםמשלזן,׳ של עוזרין
 הרמטכ״ל, של ״הציבוריות ההתבטאויות את להגביל

 ■איתן. ז״רפול״! רפאל רב־אלוף
 לצמצם בגין •טל יועציו ביקשו היתד בין
 הרמטכ״ל, •טל יחסי־הציבור מערכת את

 •טונות סמכויות זה ולהעביר'בנושא
 למישרד־הביטחון. מהמטכ״ע׳

 מוצא שאינו וטען יועציו, דרישות את דחה בגין
 הרמטכ״ל של הציבוריות בהופעותיו פסול כל

אליו. המקורבים של יחסי־הציבור ובעבודת

א ר צי ח בו־  א
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 יסרב אבו־חצירא, אהרץ •טר־הדתות,
 אם זיגל, בנימין תת־ניצב על־ידי להחקר
כן. לעשות יתבקש וכאשר

 כבר שזיגל ויטען מסיבת־עיתונאים יכנס אבו־חצירא
 לא וכי אמצעי־התיקשורת, בעזרת אותו הרשיע

 אבו־ ציוותו. על־ידי או על־ידו להחקר מוכן יהיה
 המישטרתי, צוות־החקירה את להחליף ידרוש חצירא
המישטרה. על־ידי להחקר יסכים אז שרק ויודיע

ן ו א הגלי ל הב ש

העול□

 שמיני חג לרגל אחת ביממה הוא אף יוקדם
 ב׳ ביום תל״אביב ברחובות יופיע הוא עצרת.
 ברחבי בקיוסקים מצוי ויהיה בערב,

ג׳. ביום הארץ

ס סי ״  מנסרכים ס
ס רו ה ל

 לתרום מסרבים חיל־האוויר מטייסי חלק
 שעליו במיבצע הביטחון, לצורכי יום־משכורת

הרמטכ״ל. הכריז
 הטופס על חתמו מהטייסים חלק
יוס־משכורת. לנדב מסרבים הם שבו

 דויד האלוף חיל־האוויר, למפקד הורה הרמטכ״ל
 על ערבי־הסברה הטייסים בקרב לערוך עיברי,

התנדבות.

רג כ אייזנ
ס כנ ה נ לטלוויזי

 ושותפו אייזנברג שאול איש־העסקים
 רכשו אלבין, (״מיקי״) מיכאל בישראל,

 מתהנת־־טלוויזיית־הכבל ניכר חלק
 הרכישה בעיקבות בנתניה. המופעלת

 פירסומות. לשדר זו תחנה התחילה
 עם משא־ומתן אייזנברג אנשי מנהלים בינתיים
 שם. גם טלוויזיית־כבלים להקמת אחרות בערים גורמים

 עומד אילת עיריית ובין ביניהם הסכם
בקרוב. להחתם
 להכריח אייזנברג אנשי מנסים אלה עיסקות על־ידי

 במיכרזים לזכות להם לתת מישרד־התיקשורת את
בישראל. לטלוויזיות־כבל העתידים

נמיר אורה
הטלוויזיה יועצת

 שפירא, (״צביקה״) צבי צה״ל, גלי מפקד
 של החינוך ועדת ליושבת־ראש הציע

 לענייני■ יועצת לשמש נמיר, אורה הכנסת,
 לקום העומדת החדשה, הטלוויזיה •טל חינוך

 צה״ל גלי של שיתוף־פעודה תוך
 הלימודית. והטלוויזיה

המינוי. את עצמה על קיבלה נמיר

 נוסןי חוב
יואל״עליי של

 חייבת ״אל־על״ •טחכרת התברר עתה רק
 למינהל דולר מיליוני ±7כד<ז יותר

האזרחי. התעופה
 מבקר־המדינה במישרד עתה שנערכת בחקירה
 כלל אל־על שילמה לא האחרונות בשנים כי התברר

 ואיש בן־גוריון, בנמל־התעופה זכויות־נחיתה עבור
החוב. את לשלם מאל־על דרש לא במישרד־התחבורה

 הנשיא מטוס
ש ייצבע ד ח מ

 מטוס את לצבוע הצעה קיימת ממשלתיים בחוגים
 נשיא־המדינה את שיטים חיל־האוויר, של הבואינג
 :בשם המטוס את ולכנות לבן, כחול בצבעי לקאהיר,
״.1 ״ישראל

 יטוס שהנשיא נראה זו, הצעה תידחה אם
 ״אל־על״, של רגיל ״בואינג״ במטוס
 היה לא •טהוא רמזו הנשיא שמקורבי מאחר
 אותם את •טיישא במטוס לנסוע רוצה

 ראש■ נסע שבו המטוס כמו סימני־הזיהוי
 חיל־האוויר ״מטוס — לקאהיר הממשלה

״.1 מיספר

ט ר מ ל או
ס ר קו קצינים כ

 קורס־קצינים אלה בימים עובר אולמרט אהוד ח״כ
 שלישותיים. לקציני־מילואים צה״ל של מקוצר

 בלבד חלקי שרות אולמרט שירת בשעתו
 הדו־שבועון שד צבאי ככתב בצבא,

נח״ל״. ״במחנה

הו ה אלי ק ח  ט
ליגור■

 שלושת בת אחווה, סיעת ראש אליהו, שלמה ח״כ
 שהגיש האזרחי המישפט לתוצאות ממתץ החברים,

 לשעבר, ד״ש פלגי שני נגד יגורי אסף ח״כ
והדמוקרטים. שינוי
 ד״ש־ כספי של 15ה־ החלק את בתביעתו דרש יגורי

 לירות. מיליוני 18ב־ כיום המוערכים לשעבר,
 שני של הכספיים כונסי־הנכסים שני את תבע הוא

 דה־שליט. (״ממי״) ומאיר עצמו אליהו ד״ש, פילגי
 יגורי, כמי־טפט פסק־הדין כעיקבות

 מחצית את דדררט אם אליהו יחליט
 הדמוקרטית, התנועה שבידי הכספים
אליהו. התפלג •טממנה

מו א  יתלונן ב
עיתונאים על

 עורך־הדין רשות־השידור,. של הוועד־המנהל חבר
 תלונה למועצת־העיתונות להגיש עומד פאפו, אהרון

 רשות־השידור. את המסקרים העיתונים כתבי נגד
 כל •טל החלטה עד לו שנודע טוען פאפו

 הרדיו את המסקרים העיתונאים,
 שמו את עוד להזכיר שלא והטלוויזיה,
תרת זו החלטה לדעתו, בעיתוניהם.  סו

העיתונות. של האתיקה כדלי את
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