
1

ך י ק ו ג י ת

הליברלים נגד חרות
 מכל החרות, בתנועת עסקנים של גדולה קבוצה

 לפעולות מתארגנת זו, בתנועה הקבוצות
 הליברלית, המיפלגה לפרישת להביא שמגמתן

 הליכוד. מן ממנה, חלקים או
 הליברלים, נגד חריפות התקפות על־ידי ייעשה הדבר

לפרוש. אותם שייאלצו

שרוןעסוייצמן? -
 מפיצים שרון, אריאל לשעבר, שר־הביטחון מאנשי כמה

 עזר ובין שרון בין חשאיים מגעים התחילו כאילו שמועות
וייצמן.

 כדי שרון, מתנגדי על איום ליצור המגמה:
ממשלתי. מישרד שיקבל לכך לגרום

חיסור בסכנת ל ,המפר
 לפני עוד כמיפלגה להתחסל עשוייה המפד׳׳ל -
 מוכיחים פנימיים סקרים .11ה־ לכנסת הבחירות י

 ניסיונות המיפלגה. של מתמדת היחלשות
 להצלת לפעול חובשי־כיפה לאנשי־רוח לפנות

בשלילה. נענו המיפלגה

ונזפ״ם המישמר על
 הנהגת תנסה הבא, בשבוע שתתחיל מפ״ם בוועידת

 מלכתחילה מפ״ם התנגדה כאילו פנים להעמיד המיפלגה יי־"
 את לזהות ניסיון על־ידי ייעשה הדבר הלבנון. למילחמת

 מפ״ם ביטאון שהביע העמדות עם המיפלגה הנהגת עמדות
המישמר. על

 היחיד הישראלי היומון היה המישמר״ ״על
 מפ״ם, מראשיתה. הלבנון למילחמת שהתנגד

 45 ״עד במיבצע תמכה זאת, לעומת
קילומטרים.״

המידע יסנן הליכוד _
 שהח״כים הצעה, מתגבשת הליכוד בצמרת
 עם ישיר מקשר להימנע ישתדלו והשרים

 באמצעות יעשה המגע עיתונאים.
 ואלחנן ברון יוסי בכנסת, דוברי־הליכוד

בר־סעד.
 עיתונות ליצור יהיה ניתן זו שבדרך חושבים בליכוד
לממשלה. אוהדת

זמיר במקום זייגר
ביותר הרבים הסיכויים בעל המועמדים אחד

 אחרי לממשלה, המישפטי היועץ לתפקיד
 ח״כ הוא זמיר, יצחק הפרופסור של פרישתו

 עורך־־דין שהוא זייגר, יצחק הליברלים,
במיקצועו.

 המעמד סביב זמיר את לאחרונה תקף כאשר התפרסם זייגר
 הוא בביירות. הטבח לאירועי ועדת־החקירה של המישפטי

שריר. אברהם שר״התיירות, קבוצת עם נמנה

המיפקד נגד ערבים
 התנגדות קיימת בישראל הערבי בציבור
 ההתנגדות מרכז האוכלוסין. למיפקד חריפה

 בגנות כרוזים הופצו אף! שם בנצרת, הוא
המיפקד.
 המונע באופן המנוסחת ,7 מס׳ בשאלה מתמקדת ההתנגדות

 לאומיותם. את להגדיר מערבים־פלסטינים
 נתקלו בגליל הכפרים מבני ערביים פוקדים

״בוגדים״. ובכינוי בכפריהם עויינות בתגובות

 חוקר מס־ההכנסה
בבורסה

 נחקרים כבדים תיקי־השקעות בעלי אלמונים משקיעים
 מס־ההכנסה. שילטונות על־ידי באחרונה

 שברשותם ההון כל אם להוכיח מתבקשים הם
 שהם או במניות, מיטהר באמצעות הושג

הון־שחור. לבעלי אנשי־קש משמשים

ירוק־אדום מסלול
 י בוטל, בן־גוריון בנמל־התעופה הירוק המסלול

 מתבקש בו שעובר ישראלי כל כמעט למעשה.
 לפני תוכנן את ולהציג מיזוודותיו את לפתוח
האדום. במסלול עבר כאילו המכס, אנשי

 מוצרים על להצהיר רבים ישראלים מעדיפים מכך, כתוצאה
 את לחסוך זו ובדרך מס, עליהם ולשלם בחו״ל שרכשו
הירוק. במסלול נתפסים הם אם הקנס תשלום

לגדה ך!פיתוח1..שיב
 שטח מאתרת ופיתוח שיכון הממשלתית הבנייה חברת
 של המנהלים מועצת יושב־ראש עיר. הקמת לשם בגדה

הפרוייקט. אחרי אישית עוקב מצא, יהושע החברה,

 רוצה ההסתדרזת
רדיו תחנת

 ליבני, יצחק לשעבר, השידור רשות מנכ״ל
 הצעה להכין הוועד־הפועל על־ידי התבקש
ההסתדרות. של עצמאית רדיו לתחנת

 פופולארית לתחנה גלי־צה־ל את בשעתו שהפך ליבני,
 ארציים שידורים בין חלוקה הציע מפקדה, כשהיה

 בארץ. הונהגו לא שעדיין אחרים, וחידושים ואיזוריים,
 יינתנו השני הערוץ הפעלת שאחרי מקווים, בהסתדרות

חדשות. לתחנות־רדיו רשיונות

ל״אל־על״ ויזות אין
האמ בקונסוליה האשרות מחלקת

 אשרות-כניסה מעניקה אינה ריקאית
״אל־על״. לפורשי לארצות־הברית

 שרבים טוענים, הקונסוליה אנשי
 לארצות-הברית שנכנסו ״אל־על״ מפורשי

 ואינם האשרה, בתנאי עומדים אינם
 לחזור עתה נתבעים הם לישראל. חוזרים

 אשרות יקבלו שלא להם ונאמר לישראל,
 בעבודה שהתבססו יוכיחו שלא עד

בישראל.

מתראיין לא בן־ישי
 תחנת־השידור מפקד על אסר צה״ל דובר

 לעיתונות להתראיין צה״ל״ ״גלי הצבאית
הכתובה.

 רון אלוף־מישנה המפקד, עירער לא הידוע, ככל
עליו. שהוטל האיסור על בן־ישי,

בתר־אביב מנן פט1ש
 לקבוע התחילו בתל־אביב השלום בבית־מישפט
 השלום, בית״המישפט נשיא השישי. בימי שופט־כוננות

 המונה המתאים, המישפטי הצוות את הכין רביבי, יצחק
 השנה. אפריל מתחילת כבר ושופט־כונן, שופטים, ארבעה

 זה חידוש לקראת להתארגן הצליחה המישטרה
 מתנהלים ומאז שבועות, שלושה לפני רק

כסידרם. המישפטים

ימנית מאפיה
 חברתיות, פגישות של במסווה
 מתומכי עיתונאים של קבוצה מתארגנת

 לפעולה היומיים בעיתונים הקואליציה
הממשלה. למען מתואמת

 עיתונאים ארבעה לפחות יש בקבוצה
 הזה כמיססר אחרונות״, מ״ידיעות

 וגם מ״האר״ך, אחד עיתונאי מ״מעריבד,
 בדיעותיו הידוע מ״דבר״, אחד עיתונאי
התחיה. תנועת של לאלה הקרובות

 האלה העיתונאים של במאמריהם
 וגם זהים בטיעונים להבחין אפשר

דומים. בניסוחים

העיתונות נגד המישטרה
 יחזקאל הארצי, במטה החקירות אגן? ראש
 המחוזות למפקדי משוכפל בחוזר הורה קרתי,

 מידע לקבל לעיתונאים לאפשר שלא והמרחבים
חשודים. של חקירה מתהליכי

 לעיתונאים לתת שלא המפקדים נדרשים החוזר בהמשך
החוקרים. עבודת בשעת בחדרי־החקירה לשהות

מידע ממאגרי גניבה
 מוסדות עובדי על רב מידע המכילים דיסקטים

 חברה ממישרדי נגנבו בנגב גדולים
 הארץ. בדרום למחשבים

 הפורצים, נמצאו לא עתה ועד חודש, לפני היתה הפריצה
מתחרות. חברות מטעם נשלחו הנראה שכפי

בחיפה עיתונאים זעידת
 העיתונאים. ועידת בחיפה תיערך חודש בעוד

 בה לנאום יוזמנו ולא אחד, יום תימשך הוועידה
הממשלה. של נציגים

 כלי־התיקשורת של חירות־הביטוי שעניין לוודאי קרוב
הדיונים. במרכז יעמוד הישראליים

עיתונים מכירת האשמה:
 בחודש נעצר אל־וחידי חסן העזתי העיתונאי

 של גליונות כמה במכירת והואשם שעבר
 של עיתונה ״אל־עוודה״(״השיבה״), העיתון
 בשטחים להפצה האסור טאוויל, רמונדה

הכבושים.
 לשני ונידון בעזה הצבאי בבית־הדין השבוע נשפט הוא

 למשך על־תנאי מאסר חודשי 10 בפועל, מאסר חודשי
שקלים. אלפים 10 בסך כספי וקנס שנים, שלוש

דוכן פירקו שוטרים
 להפצת דוכן פירקה תל־אביב מישטרת

 ודוכן גבול״ ״יש תנועת של חומר־הסברה
 שהוצבו האזרח״, לזכויות ״האגודה של מכירה

 בכיכר־מלכי־ העברי״ הספר ״שבוע במיסגרת
 עשרות כמו הדוכנים, בתל־אביב. ישראל
 פורקו במקום, המוצבים פרטיזניים דוכנים
 רשיון־רוכלות. אין שלתנועה בטענה

 ותנועות עצמאיים ספרים מחברי נהגו קודמות בשנים
 שעברה בשנה היריד. בשולי מודפס חומר למכור קטנות
 שאינו מבקש ולכל התופעה, את למסד בעירייה הוחלט

 בדקה השנה מיוחדת. בפינה שולחן ניתן מיסחר מו״ל
 צצו שוב וכך מהן, חלק דחתה הבקשות, את העירייה
פרטיזניים. דוכנים

 על התביעה בוטלה
כרוזים חלוקת

 נגד ״הוועד מחברי שלושה נגד התביעה
 — בחיפה כרוזים שחילקו בלבנון״ המלחמה

בוטלה.
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