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מפד״ל אין

כמיפלגה. להתקיים למעשה חדלה המפד״ל
 ובין בן־מאיר, ויהודה המר זבולון של הצעירים סיעת בין

 ורפאל בורג יוסף הד״ר עומדים שבראשה למיפנה, סיעת
 בין שיחות עוד מתקיימות אין מוחלט. קרע יש בן־נתן,

 ולמעשה המפד״ל, של ישיבות־הנהלה אין הסיעות, שתי
 להתמודד עליהן שיהיה לכר הסיעות שתי מתארגנות

בנפרד. אחת כל ולכנסת, המקומיות לרשויות בבחירות

מתרחב
ב״עבודה״ המאבק

 מצטרפים במיפלגת־העבודה רבים חוגים
במיפלגה. ההנהגה להחלפת להביא לדרישה

 מזכ״ל של לסילוקם להביא רוצים השינוי מבקשי
 פרס, שימעון המיפלגה, יו״ר של משל, ירוחם ההסתדרות,

 היא האלה החוגים אחד של ההנחה רבין. יצחק הח״כ ושל
 להביא יתכן ולא בזה, זה קשורים האישים ששלושת
 של לסילוקם להביא בלי מההנהגה, מהם אחד של לסילוקו

האחרים. שני
 בשרשרת החלשה החוליה אלה, חוגים להערכת

 עליו ירוכזו וההתקפות משל, ירוחם היא זאת
הראשון. בשלב
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 הלבנוץ במילחמת צדדל הרוגי מספר

 מספר .514ל־ השכוע בתחילת עלה
 פצועים ובכללם ,2928ל־ מגיע הפצועים

תאונות־דרכים. של

דרישה
בריבררים לוועידה

 ניסן איש־העסקים בראשות הליברלית, במיפלגה פעילים
 1984 בשנת לקיים בדרישה המיפלגה לנשיאות פנו נוימן,

ועידת־המיפלגה. את
 המיפלגה. בתקנון שינוי מניעת היוזמים: מטרת

 יחסי־הכוחות יישמרו התקנון, ישונה אם
הבאה. ככנסת גם במיפלגה הנוכחיים

שר״י פילוג

 לשוב נאלץ בסיוני, מוחמר השגרירות, על הממונה הסיבה:
 למלא גומעה על הוטל אחר, בכיר נציג ובהעדר למצריים,

מקומו. את

ראשי־עיריות
פרו־ירדנ״ם?

 השבוע שחזר פרייג׳, אליאס בית־לחם, עיריית ראש
 השר עם שם נפגש פרטי, כביקור שהוגדר בירדן, מביקור
 ועם איבראהים, חסן הכבושים, השטחים לענייני

 אבו־עודה. עדנאן שר־ההסברה,
 בשטחים הפעולות מתאם עם נפגש צאתו שלפני פרייג׳,

 נכונותו את לירדנים העביר בן־אליעזר, בנימין הכבושים,
 ראשי־ערים העיריות לראשות להחזיר בן־אליעזר של

 וחיד הרופא אלה: לתפקידים מועמדיו ואת פלסטיניים,
 ראש־עירייה זרו, נדים חברון; עיריית לראשות ג׳עברי
 וזעפר רמאללה; עיריית לראשות לגדה, שחזר מגורש
 שכעה בסאם של וסגנו בשכם לישכת״המיסחר יו״ר מצרי,

 שכם. עיריית לראשות לשעבר,
ירדנית. אוריינטציה כבעלי ידועים המועמדים

הדגל
חוקי? - הפלסטיני

 ישראלי־ שלום למען הישראלית ״המועצה
 המישפטי היועץ אל רשמית פנתה פלסטיני״
 המישטרה את להנחות בבקשה לממשלה,

 של השלובים הדגלים — המועצה שסמל
 חוקי. הוא — ופלסטין ישראל

 בחוק אין כי המועצה קבעה ארוכה מישפטית בחוות־דעת
 משולב זה שדגל העובדה עצם וכי פלסטין, דגל על איסור
 אירגון עם הזדהות בו שיש ההנחה את מונעת ישראל בדגל
 נגד בחקירה פתחה שהמישטרה אחרי באה הפנייה עויין.
זה. סמל הצגת בגלל המועצה, ראשי

 השבתת תיתכן
הטלוויזיה

 השבוע. תושבת הישראלית שהטלוויזיה יתכן
 יוסף(״טומי״) השידור, רשות מנכ״ל קיבלו עליכן־ החלטה

 אם תבוצע ההחלטה סער. טוביה הטלוויזיה, ומנהל לפיד,
 צוותי את להשבית איומו, את ועד־העיתונאים ייממש
הטלוויזיה. של הצילום

 סודי דיון
בקואליציה

 בדיון השתתפו סיעות-הקואליציה מכל נציגים
הישראלית. הטלוויזיה על שנסב סודי, פנימי

 טומי רשות־השידור, ממנכ״ל אכזבה הביעו הסיעות נציגי
 העתירו זאת ולעומת סער, טוביה הטלוויזיה, וממנהל לפיד,

לב־ארי. גירעון ישראל, קול מנהל על שבחים

פורש דק

 עליו קיבל התפקיד את העיתון. את לערוך
שניצר. שמואל מעריב, של הראשי העורך

 ייצא הוא בקרוב חודש. לפני שנים 65 מלאו לז׳ק
 בלבד. בכתיבה ויסתפק לגימלאות,

 הסכים שבסופו קשה, מאבק אחרי התאפשר השינוי
 שניצר זה. לשינוי מעריב, בעל בן־עמי, עובד המיליונר

 לא מעריב של ״הלאומיות״ העמדות כי לבן־עמי הבטיח
השינוי. בעיקבות ייפגעו

יקזרקע? ה״לביא״
 עיכובים יחולו כי ההערכה, רווחת בצה״ל בחוגים

 הישראלי מטוס־הקרב בפיתוח משמעותיים
״לביא״. החדש,

 העיקשת האמריקאית בהתנגדות הוא העיכובים של מקורם
 הלביא. לפיתוח החיוניים ומידע, מימון לספק

 עלולות אלה, חוגים מעריכים מדי, רב לזמן הפיתוח יעוכב אם
 המהירים השינויים בגלל מיושנות, להפוך הלביא תכניות

מטוסי־הקרב. בתחום האלקטרונים בפיתוחים

חזור?1 ן1ב3
 הנשיא־ בי מעריכים במיפלגת־העבודה

 החלטתו על יודיע נבון, יצחק לשעבר,
 אחרי רק לפוליטיקה פעילה בצורה לחזור

מישפחתו. ענייני שייושבו
 לתקוף לליכוד עילה לתת רוצה אינו נפץ

זה. רקע על אותו

 רורברבאום
השניה דרשת

 לורברבאום, יעקב הלימודית, הטלוויזיה מנהל
 זבולון שר־החינוך־והתרבות, של מועמדו הוא

 בהקמת מרכזי תפקיד למלא המר,
השניה. רשת־הטלוויזיה

יכולתו. את מאוד המעריך להמר, מאוד מקורב לורברבאום

1אחרונות ,ידיעות
.הארץ נגד

 למאבק נערכים אחרונות״ ״ידיעות הצהרון בעלי
 בעלי לאור שיוציאו החדש בצהרון ביותר חריף

״הארץ״. היומון
 יתחרה החדש הצהרון כי נודע אחרונות ידיעות לבעלי
בהם. בעיקר

 נאים1עית
בתשלום לחרד

 אגודת־העיתונאים של בוועדת־האתיקה
 של לנסיעות־חינם קץ לשים מגמה מסתמנת

 הם שאותם הגורמים מטעם לחדל, כתבים
 ייאלצו ההחלטה, תתקבל אם לסקר. אמורים

 כתביהם. נסיעות את לממן מערכות־העיתונים
 באגודה רבה התעניינות מעורר זה נושא על הצפוי הדיון
בעלי־העיתונים. ובין

מוכרת שבדה
 רשמית הכירה ההסתדרות של ועדת־הביקורת

 את ודחתה חלקים, לשני התפלגה ששל״י בכך
 ״פרישה״. רק שהיתה הטענה

 — הפלגים שני בין הזכויות התחלקו עצמה בהסתדרות
 ארנון יעקב הד״ר בראשות השני כהן, רן בראשות האחד

 לוועידת־ של״י נבחרי בקרב ליחסי־הכוחות בהתאם —
 30* הצטרפו כהן, רן של מיבצר זה שהיה אף ההסתדרות.

 החליטה לכן היריב. לפלג האלה הנבחרים מן
 זה ובכלל בהסתדרות, של״י נכסי את לחלק ועדת־הביקורת

 של הפלג .30־70 של השיעור לפי בוועד־הפועל, הייצוג
 בחר, השני של״י, בשם בהסתדרות להחזיק ימשיך כהן

של״י־אלטרנטיבה. בשם זמנית,

וחזר יצא גומעה
 בשגרירות מתפקידו שנפרד גומעה, אחמד דד

 הוחזר מסיבות, של בסידרה בישראל מצריים
לקאהיר. שובו אחרי מייד לישראל

 רבות שנים במשך שערך ז׳ק, משה העיתונאי
חדל ״מעריב,״ הצהרוז של תוספת־השבת את

הצעה
האגרה לביטול

 הציבורי, המשק לייעול המטה ראש
 לוועדת* העביר דוריאל, יוסף המהנדס
 המצדד מפורט, תזכיר הכנסת של הכספים
 וטלוויזיה. רדיו אגרות גביית בביטול
 על הוועדה. של פנייה פי על הוכן התזכיר

 חד״פעמי באופן אגרה תיגבה ההצעה פי
 או הייבוא בשלב מבשיר־קליטה מכל

 על־ידי תיעשה הגבייה שלו. הייצור
 חוק פי על ותועבר המכס, שילטונות

 קיימים מכשירים בעלי לרשות־השידור.
 של בגובה חד־פעמי, כופר־אגרה ישלמו

 ברשות־ וחשבונם שנתיות, אגרות שתי
ייסגר. השידור

 ישרם דרוקר
לצה״ל פיצויים

 הפרטי מהקבלן לתבוע מתכוץ מישרד־הביטחון
 לצדדל שנגרמו נזקים בגלל פיצויים, דרוקר זכריה

הארץ. בצפון צבאי במחנה
 החוזה בתנאי עמדו שלא בנייה, עבודות דרוקר ביצע שם

בזמן. הושלמו לא ואף בטיחותית, מבחינה

 □1קומוניסט
לנצרת מחדל

 למען שנה בכל רק״ח שעורכת למחנה־העבודה
 קומוניסטים גם השנה יגיעו נצרת עיריית

באירופה. שונות מארצות
יהודי־ערבי. מחנה־עבודה של במתכונת המחנה נערך כה עד




