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ת הטדוויזיה ־ הצבאי
1 0 ן 0 ו י ל י מ

 שעבר כשבוע ;פגש צה״ל״ ״גלי מפקד
 לו והודיע המר, זבולון שר־החינוך, עם

 להפעלת הדרוש ההתחלתי שהסכום
 צה״ל״ ל״גלי המשותפת תוכנית־הטלוויזיה

 ישראל״, טוב ,,בוקר הלימודית, ולטלוויזיה
 לירות. מיליון 100 של גודל כסדר הוא

 הסף. על הדרישה את דחה המר
 שר־ דווקא הסכים שר־החינוך, לעומת
 הנקוב. לסכום הורכיץ, ייגאל האוצר,

 מחודש התוכנית הפעלת נדחתה בינתיים
הכאה. כשנה אפריל לחודש השנה דצמבר

 שר־הפנים, — לתוכנית המשאבים בהענקת לדון
 הורביץ. ייגאל ושר־האוצר, בורג, יוסף הד״ר

 ״תוכנית את הממשלה תאשר אם גם
 תאושר שהיא עתה ככר ברור תירוש״,
 בה, אחר שלב יאשרו שנה מדי כשלבים.

 מפב״ל שדרש כפי — תאושר ולא
מראש. שנים לחמש בתוכנית — המישטרה

קר ין7נ1ה ■גורי ס
 פרטית בחבדת־סקרים הזמין יגורי אסף יעה ח״כ
אליו. הנוגע סקר
 הנשאלים התבקשו השאלות יתר כין

 מגיעים לדעתם אם השאלה, על לענות
 מאלה יותר גכוהים ומעמד עמדה ליגורי

 זו לשאלה התשובות מרבית עתה. לו שיש
שליליות. היו

בתו״ל חי ר 1 מייצטרף ידין
ד כו * ללי

 ראש־ בין שעכר כשבוע שנערכה כשיחה
 הפרופסור סגנו, לבין בגין, מנחם הממשלה,

 להצטרף, לידין כגין הציע ידין, ייגאל
 כרשימת ולהופיע לליכוד תומכיו, עם יחד

 הכאה. לכנסת הליכוד
 לעבור תצטרך זו הצעה כי ידין באוזני ציין בגין
 הליכוד. מרכיבי יתר אישור את

להצעה. כינתיים השיב לא ידין

[*ודנו■ על ביקורת
שר גם אלא שרון, אריק שר־החקלאות, רק לא

 הסכם על חריפה ביקורת מתח הורביץ ייגאל ד,אוצר
 בארצות־ מודעי יצחק שר־האנרגיה שחתם הנפט

 טוענים ביטחוניים וגורמים אלה שרים שניהברית.
 את מיקרה, ככל תשלם, שמדינת־ישראל

 עכור כשוק כיותר הגבוה השולי המחיר
 שהסעיפים השרים טוענים בן הנפט.
 גרועים. וההספקה ההובלה בדבר

 היה שמודעי בעת שנערכה שרים, בהתייעצות
 לארץ, ההסכם טיוטת את והעביר בארצות־הברית

בהסכם. הורביץ תמך

א *ן3ד ר3יד ל
 מיפלגת־העבודה, ראשות על המתמודדים משני אחד
 בוועידת כלל לנאום יוכל לא רבץ, יצחק ח״כ

 ח״כ לבין בינו להכריע שתצטרך המיפלגה,
פרס. שימעון

 כף, הוועידה של סדר־היום את ערד פרס
א הראשון שכיום  את ויציג יפתח עצמו הו

 ביניהם מחוץ־לארץ, החשוכים האורחים
 ולמחרת קאלאהן, וג׳ימס כראנדט וילי

ינאם. שרבין מבלי הבחירות, ייערכו

שם־טוב
רביו וגד
 שר־הבריאות מפ״ם, של המדיני המזכיר
 ליומון הורה שם־טוב, ויקטור לשעכר
 לפרסם שלא המשמר״, ״על זו, מיפלגה

 לפרסם ושלא פרס שימעון על התקפות
 רכין. יצחק על חיוביות כתבות או ידיעות

 של להתערבותו בתמיהה מתייחסים מפ״ם בחוגי
במיפלגת־האחות. הפנימיות בבחירות שם־טוב

תוצים מתנים
 בתל־אביב שעבר החמישי ביום שקיימו בשיחה

 ראש־ עם ניסים, ומשה פת גידעון הליברלים, שרי
 להמשיך הליברלים הסכימו בגין, מנחם הממשלה,

 שר־האוצר של העלאת־המחירים במדיניות ולתמוך
 הבא. ינואר לחודש עד הורביץ, ייגאל
 לא הליכוד שאם איימו הליברלים שרי

 שנת־כחירות, של כלכלית מדיניות יפעיל
 ישתתפו לא הם הכאה, השנה בתחילת החל
לכנסת. הליכוד כרשימת החטיכות יתר עם

דל כמו יץ3הוו־ ״ ז
 מנחם ראש־הממשלה, עם הליברלים ראשי בפגישת

 שר־האוצר, של שאיומיו דעתם את הביעו הם בגין,
 ממש. בהם אין מהליכוד, לפרוש הורביץ ייגאל

 מהליכוד, יפרוש ״אם :-הליברלים לדברי
 הקולות מיספר אותו את הורכיץ יקבל
זיידל.״ הלל כמו

מאיים זמיר
ת רו ט תפ ה ב

 לממשלה, המישפטי היועץ של ידידיו
 ועדת־ שאם טוענים זמיר, יצחק הפרופסור

 את יקבלו לא הכנסת ומליאת הכנסת
 של.שר־ חסינותו את להסיר דרישתו
 שיוג־ט אחרי אכו־חצירא, אהרון הדתות

 המישפטי היועץ יתפטר כתכ-אישום, נגדו
לאוניברסיטה. ויחזור מתפקידו

ל ב ר א ישפט א ב צ ב

 השנוי־כמחלוקת, המלונאי מיזרחי, בצלאל
 זמן. מזה כחו״ל נמצא

בחו״ל. שוהה זאבי, רחבעם (מיל׳) האלוף ידידו, גם

ת  העיתונאי□ אגוד
ה ג ־73 ח ה

 שעבר. בשבוע התפלגה בירושלים העיתונאים אגודת
 העיתונות לעיתונאי נפרדת חטיבה הוקמה באגודה

המודפסת.
 אגודות־עיתונאים. שתי כירושלים יהיו עתה

 והאחרת המודפסת העיתונות של האחת
והטלוויזיה. הרדיו עיתונאי של

 חמישה של ועד להיבחר עומד החדשה באגודה
 היחיד העיתון פוסט, מג׳רוסלם שניים :עיתונאים

 לכל נציג בבירה, שוכנת שלו הראשית שהמערכת
 עיתונות־ של אחד ונציג מעיתוני־הצהריים אחד

הבוקר.

□■דיון ח3 פנסיה
 ממישרד פרש 80ה־ בן לוין אברהם עורו־הדיו

 רבות. שנים במשך שותף היה בו עורכי־הדין
 עורך־הדין עכשיו הוא זה במישרד הבכיר השותף
גולדנברג. אמנון

 כגובה פנסיה לוין יקבל ההסכם פי על
צמוד כשהסכום לחודש, לירות מיליון של

ה ייארק־ע״ טירפד
ת ״ א ל ע ־ ד א נ ו

 מישרד• כיטל ״ארקיע״ חכרת דרישת פי על
 להכרת שניתן האישור את התהכורה
 שבועיות טיסות־שכר שתי להפעיל ״אל־על״

לאילת. ישירות וממינכן מפרנקפורט
הבא. בשבוע כבר להתחיל צריכות היו הטיסות

שותפות
*ירא?ית1■שראל״ת־

 כישראל, ״אל־על״ סניף מנהל שהיה מי
 מישרד־נפועות להקים עומד נחתומי, מורים

 אזרח שהוא יהודי עם כשותפות בלונדון,
עיראקי.

 ישאל רביו
ם על הדולרי

 אליו המקורבים עיתונאים מעודד פרס שימעון ח״כ
 שאלות שיותר כמה עד רבץ יצחק לח״כ להציג

 אשתו. ושל רבץ של הדולרים חשבון בפרשת
 היתה מועמדותו הצגת על הודיע שרכין עד

 שלא העיתונאים, כין הסכמה־שכשתיקה
 הכרזת עם עתה, זו. פרשה להזכיר

 להעלות פרס הורה ההתמודדות,
הנושא. את
 חשבון־הדולרים שבעזרת מקורביו באוזני טען פרס
 קנדי, לטד שקרה מה לרבין לגרום יצליח הוא

 שהוא אחרי מחדש הועלתה המזכירה טביעת כשפרשת
ארצות־הבדית. לנשיאות מועמדותו על הכריז

 תת־ ,לשעבר הקמצ״ר של בקשתו שאושרה למרות
 ככל יישפט, מצה״ל, להשתחרר ארבל, ברוך אלוף

 צבאי. בית־דין לפני הקמצ״ר הנראה,
 עורר ארכל נגד החקירה שחומר נראה

 העובדה חמורות. עבירות כדבר חשדות
 כעד מונעת אינה מצה״ל פרש שארבל

 למישפט אותו מלהעמיד שילטונות־הצכא
 שהעכירות מאחר צבאי, כית־דין לפני

במדים. שהיה כעת נעשו לו המיוחסות

שנתי תהיה תירוש
 מיסמך, הכין במישרד־האוצר אגף־התקציבים

 המיסמך המישטרה. של תירוש תוכנית את הקוטל
הממשלה על־ידי שמונו השרים, לשני השבוע הוגש

 מאל־מל, פרישתו אחרי מייד הארץ את עזב נחתומי
 הכיר העיראקי שותפו את חודשים. כמה לפני

בחוץ־לארץ. אל־על מטעם עבודתו במיסגרת

 שלו□ איש
ו־דגה3 יועלה

 בירושלים, הארצי מהמטה איש־שלום אלכם סגן־ניצב
 ניצב־מישנה. דרגת ולקבל בדרגה בקרוב לעלות עומד

 החקירה הצלחת כעיקבות באה ההעלאה
 כהן, ועזר אוריון עמוס רצח כפרשת

 הנחשבת חקירה איש-שלום, ממונה עליה
 המישטרה חקירות מכל כיותר כמוצלחת

האחרונות. כשנים


