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י*85 במאי ־ הבחירות
 הניש במערך מחנה־רבין מאנשי אחד

 לעריכת לחתור למערך הציע שכו מיסמך,
 המקומיות ולרשויות לכנסת כחירות
 .1ע83 מאי כחודש היום, כאותו
 גם מתגבשת זאת, יוזמה עם קשר וללא במקביל,

 לערוך אפשר כי הערכה שבמפד״ל למיפנה בסיעת
 בורג, יוסף לשר יאפשר הדבר זה. בתאריך בחירות
 רשימת בראש לעמוד זו, סיעה בראש העומד

לכנסת. בבחירות גם המפד״ל

מהלכים
ד כו הליכוד ללי

 מודעי, יצחק ארליך, שימחה הליכרלים, שרי
 עומדים נסים, ומשה שריר ם אכרה

 כנין, מנחם ראש־הממשלח, עם להיפנש
 לקראת מהלכיהם את עימו לתאם כדי

 אחת. כמיפלגה הליכוד איחוד
 במיפלגתם, תמיכה להשיג המאמצים במיסגרת

 איגוד־ד,עובדים־ של סיועו את השרים ביקשו
 במוסדות מהכוח חמישית לו שיש הליברליים,

 עתה נוטה איגוד־ד,עובדים כי נראה אך המיפלגה.
 פת, וגירעון ברמן יצחק השרים עם פעולה לשתף

הליכוד. לליכוד המתנגדים

 ■פרוש מרידוד
■ם ■ט■ ל פו ה מהח״ס

 הוא כאילו כפומכי, לדכריו כניגוד
 כתנועת* רכה בפופולריות זוכה

 ״המצאתו״, פירסום כעיקכות החרות
 מכוחו מרידוד יעקב השר מאבד

כמיפלגה.
 לכנסת ככחירות כי כרור ככר היום

 והוא מועמד, מרידוד יהיה לא הכאה
הפוליטיים. מהחיים יפרוש

ם חקירה לי ר ב לי ב
 במיפלגה שהוקמה ועדת־החקירה, כמסקנות

 אי־ את לכדוק כדי שכליכוד הליברלית
 של הרשימה כהרככת שהיו הסדרים

 כמה נגד מימצאים יש לכנסת, המיפלגה
. במיפלגה. אישים

 דאז, מרכז־המיפלגה ליו״ר נוגעים המימצאים
 כ״ץ, אברהם ועדת־הבחירות, ליו״ר שיסמן, יצחק
 חבר פני על חבר־סיעתו שהעדיף נסים, משה ולשר
 שבראשה הוועדה, הקולות. מיספר באותו שזכה אחר,
 דיציאן, ליאון לשעבר והח״ב המישפטן עומד
 תסיסה יעורר והדבר מסקנותיה, את בקרוב תגיש

במיפלגה.

י לעירייה נמיר
 תל־אביב במחוז מיפלגת־העבודה פעילי

 אלמנתו נמיר, אורה ״כ לח לפנות עומדים
 ממנה לדרוש קודם, ראש־עירייה של

 לבחירות הרשימה בראשות שתעמוד
העירוניות.

 במיפלגה שהתומכים גילה המערך, שערך סודי, סקר
 בכל אך אחרים. מועמדים פני על אותה מעדיפים

 להט. שלמה נגד בהתמודדות סיכוייה, אפסיים מיקרה
 מהנשאלים, אחוז 40 בלהט תמכו הסקר, על־פי
 שפייזר ואליהו בן־מאיר דב ואילו אחוז, 10 בנמיר
אתה. חצי כל־אחד קיבלו

בטלוויויה צנזורה
 של השבוע״ ב״יומן ששודרה ככתבה

 כרמת כמתרחש ושעסקה הטלוויזיה,
 של מדבריו שלם קטע צונזר הגולן,

הורביץ. מנחם העיתונאי
 דוברי פעולת את העיתונאי שיבח שצונזר זה בקטע
 מידע שמסרו — לדבריו — היחידים שהיו רק״ח,
הדרוזים. בכפרי המתרחש על מהימן

ש אלון השופט  ברא
ה חקיר ה ת- עד  ו

ח צ ב לר רו חו ארל
 ביוזמת שתוקם, ועדת־החקירה כראש

 פרשת את לחקור כדי ראש־הממשלה,
 הנראה, ככל יועמד, ארלוזורוב, רצח

 מנחם העליון, כית־המישפט שופט
אלון.

נגד עצומה
 שימעון הצגת נגד התסיסה גוברת במיפלגת־העבודה

 לראשות־ כמועמד המערך, רשימת בראש פרס
הממשלה.
 כעיקר שהוחתמה עצומה הולידה זו תסיסה

 אחד המערך. של הקיבוציות כתנועות
 לפרס, להגישה עמד העצומה מיוזמי

ח עם השתבשה התוכנית אך  המשכר פי
הפוליטי.

 רבין, יצחק עם תיאום ללא נעשתה זאת ההתמד,
 ״שלום־בית״ על לשמור האחרונה בעת המנסה

פרס. עם

מרידור נגד מגן
 הפסקת־ צו הוציאה קריית־גת עיריית
 העיר, ברחבי ״מבט״ חכרת נגד עבודה
 מיסיס שילמה לא יטהחכרה כטענה

עירוניים.
 בשר הנאבק חרות, ח״כ מגן, דויד הוא ראש־העיר

החברה. מבעלי מרידור, יעקב

ב,למעריב״ שינויים
 מרחיקי־לכת. שינויים בקרוב יחולו מעריב במערכת

 נגד זה יומון שמנהל המאבק במיסגרת יעשו הם
בתפוצה. חלקו על אחרונות, ידיעות מתחרהו,

 כיותר העליון כדרג יהיה השינויים אחד
העיתון. של

על לחץ
מישרדי־פירסום

 "כ1.£ימ״ב תהמודעי מחלקת על האחראים
 הקצאת אופן את לשנות גדולים מפרסמים ״י!״״■3 עי לחץ האחרונה כעת מפעילים
 כין וחלוקתם לפירסומת, הכספים

השונים. העיתונים
 תקציביהם את עורכים ממישרדי־הפירסום רבים

 ההסכם כי טוענים מעריב ואנשי ינואר, בחודש
 משותף לוח פירסום על והארץ מעריב בין החדש
 נערכים שעל־פיהם התפוצה, נתוני את במהירות ישנה

תקציבי־הפירסום.

 נגד תלונות
ב ת רץ״ א ה !י כ

 נגד העיתונות למועצת הופנו תלונות כמה
שחורי. אילן בתל־אביב, ״הארץ״ כתב
 הפגנת על שחורי של כתבתו התלונות: עילת

 בשבת שנערכה ביר-זית, עם לסולידריות הוועד
 המתלוננים בתל־אביב. דיזנגוף ברחוב במארס 20ב־

 פיזור בעת במקום כלל היה לא ששחורי טוענים
 הודעתו על־סמך שלו הידיעה את וכתב ההפגנה,
זאת. לציין מבלי המישטרה, דובר של הכוזבת

ש מל ס ליתרות חד
 בחול־חמועד המתכנסת צעירי־חירות, ועידת סמל
 תנועת־החרות. של החדש לסמל להיות עשוי פסח,

 ז׳כוטינסקי זאב של דיוקן מראה הסמל
 את הכוללת השלמה, ארץ־ישראל רקע על

 הצעירים על־ידי יוצע והוא עכר־הירדן,
למיפלגת־האם.

ש ״ם ש ל!  ־־ומתן א במ
ר ■ ה א ק ד ו ק ה ל נו

 כמשא־ומתן, כקשיים נתקלת ״אגד״ חכרת
 האמורה המצרית, החכרה עם מנהלת שהיא
ותל־אכיב. קאהיר כין כקו שותפתה להיות

 כנראה, יצליחו, לא בארץ, השוהים החברה, נציגי
 יועברו וההחלטות הישראלים, עם להסכם להגיע

_________________________פוליטיים. לדרגים

הר ב בר־זו ת  כו
ערף א על

 על ספר כותב בר־זוהר, (״מיקי״) מיכאל המערך, ח״כ
 הבר. איתן העיתונאי עם ביחד אש״ף, מלוחמי אחד

 מו״ל מטעם באנגלית שיופיע התיעודי, הספר
 האירגונים אחד של לוחם פרשת על יספר אמריקאי,

ישראלים■ עם בקרב נבילחמת־ד,עצמאות נהרג סאביו

 מיבצע־מבירות
ופיתוח״ יישיבון של

 ״שיכון לכנייה הממשלתית החכרה
 במיבצע־מכירות לצאת עומדת ופיתוח״,

 ההכרה מטרת מוזל. כמחיר לדירות ארצי
הכנייה. מחירי את לווסת היא

 השותפות פרשת על תגובה כנראה, הוא, חמיבצע
 ההסתדרותית. בונת וסולל דרוקר זכריה הקבלן שבין

 רסקו, בחברת רב זעם עוררה המיבצע על הידיעה
מרידוד. יעקב בשר־העל הקשורה

 שאלו1 עיתונאים
גיל יעל

ירושלים.
 בשיתוף־פעולה. זכתה המישטרח אם ברור לא

 לא בכלי־התיקשורת, שפורסמה הקודמת, החקירה
 ליועץ התיק העברת שאיפשרו מימצאים העלתה

המישפטי.

ר י צפ טוביה
ד כבו ת ו ס הבנ

 פנה סכידור, מנחם הכנסת, יו״ר
 בתביעה צפיר, טוכיה לכדרן־חקיין

 לדעת אשר קטע, מתוכניתו שיוציא
 הכנסת. כככוד פגיעה מהווה היו״ר,

שהכ כקטע אחת מילה החליף צפיר
 אומר: הוא עכשיו היו״ר. את עיס

 נעשה הוא למעלה, כלום ״כשזורקים
 היתה הקודמת כגירסה חכר־כנסת.״

״כלום״. המילה כמקום אחרת, מילה

ת דורה תיב  פנ
רוקה בסו

 את קריסטל נטליו הד״ר יעזוב אכן אם
 כית־החולים של נמרץ לטיפול היחידה

 שמצרים כטענה ככאר־שכע, ״סורוקה״
 תיכת־פנדורה, פתיחת צפוייה צעדיו, את

 בכירים של שונים כמחדלים שתעסוק
 ההסתדרותי. ככית־החולים

 שערוריות במיספר בעבר מעורב היה ביודהחולים
רפואית. הזנחה של
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