
תוגוחיר

 על גילויים צפויים
 האמרי?ואית ״המעורבות

באיזור״
 ממשלת־ישראל כין היחסים יוחרפו אם

 ההת־ לנוכח ניכסון הנשיא של לממשלתו
 הנמנע מן לא באיזור, האחרונות פתחויות

למעו בקשר מרעישים גילויים שיפורסמו
 הישראלי- כסיבסוך האמריקאית רבות
 התעלה, בחזית במלחמה ובעיקר ערכי,
האחרונה. בשנה

 שנקטה מהלכים כמה כי להעיד עשויים אלה גילויים
 הנוכחית השנה ובתחילת שעברה השנה בסוף ישראל
גילויים . האמריקאים, בידיעת נעשו
 ארצות־ ממשלת של ביוקרתה לפגום מיועדים אלה

 ישראל את שולל הוליכה היא כי ולהוכיח הברית
 שלה, אנוכיים אינטרסים מתוך במזיד, אותה והיטעתה

 בהם־ אלא במזרח־התיכון במצב כלל קשורים היו שלא
 ב־ הפנימי הפוליטי ובמצב בווייט־נאם שלה תבכויות

ארצות־הברית.

 - גח״ל שרי במקוום
סגנים להקת

 שרי אחריהם שהשאירו התיקים בגורל יעלה מה
גח״ל?

 את לחלק — היא המערך בצמרת המתגבשת ההצעה
 שמעון הם: לתפקידים המועמדים קצר. זמן תוך התיקים

 — צדוק חיים תחבורה; או ותעשייה, מסחר — פרס
 שיישאר, — אלמוגי יוסף תחבורה; או ותעשייה, מסחר

פיתוח. או תחבורה, גם — העבודה במשרד כנראה,
 ספיר פינחס :ברצינות הנשקלת נוספת, הצעה יש

 — פרס שמעון ותעשייה; מסחר — לאוצך נוסף —
ודואר. תחבורה — אלמוגי יוסף ופיתוח; עבודה
המוע סגן. יקבל האלה מהשרים אחד כל

 (מים־ עופר אברהם סגנים: לתפקידי מדים
 מרדכי (עבודה), כרעם משה ותעשייה), הר

 זה שכמיקרה ברור, מכאן (דואר). כן*פורת
 פרס שמעון לאוצר, ספיר פינחס יתמסרו
 לתחבורה, אלמוגי יוסף (שיורחב), לפיתוח

 האחרים למשרדים יתמסרו שהסגנים כעוד
 ופרלמנטא- פורמאלית רק בפופיס שיהיו

לשרים. דית

— רפאל השר הראל איסר
? במיעוטו״ ״הרע לפוצץ ינסה

 שרותי על לשעבר הממונה כי חוששת, מאיר גולדה
פעו בשורת לנקום עלול הראל, איסר ח״כ הביטחון,

יארינג. בשיחות לפגוע שמטרתן לות
 הרכים, קשריו את ינצל שהוא החשש:

 הסודיות השיחות אחרי להתחקות כדי
כצי לתסיסה לגרום בדי ידיעותיו ולנצל

 גילוי על-ידי השיחות לפיצוץ או בור
המו״מ. של סודיים מהלכים

 התקופת־נגד
בגין מסעות מול
מרו התקפת־נגד להכין הוראה קיבל ההסברה מינהל

 .לצאת איומו את יממש בגין שמנחם במיקרה כזת,
העם״. אל

 מסע בי היא, המעיר בצמרת ההערכה
 ראשי של ההמוניות וההופעות התעמולה

 זה מועד ולקראת בספטמבר, יתחיל גח״ל
ברח אסיפות מאות ההסברה מינהל מכין

 כי הציבור את לשכנע שמטרתן הארץ, בי
כניו-יורק. השיחות מניהול לחשוש אין

 ב־ רפאל יצחק מתנגדי של תקוותיהם יתגשמו לא
האח ברגע יתערבו העבודה במפלגת שגורמים מפד״ל,

כשר. רפאל בחירת את למנוע כדי רון
 כמס־ עתה השולטים ה״יונים״, כקרב

 בחירת כי הדיעח התגבשה לגת-העכודה,
כמיעוטו. הרע היא לשר רפאל

 כ־ ידוע חזני, מיכאל רפאל, של מתחרהו כי אף
 מאמינים למפד״ל, מחוץ כללית מאהדה ונהנה .יונה״

 להקדיש עלול הוא רפאל, ייבחר לא שאם מע״י אנשי
 הממשלה, מן המפד״ל להוצאת וכוחו מירצו כל את

 ואף במפלגתו ר״ניצים״ אל יצטרף זה ושבמיקרד,
דיין. ומשה גח״ל אנשי עם חזית להקים עלול

 יתמנה רפאל שאם בטוחים זאת, לעומת
 כחזית היסוס ללא ישתלב הוא לשר,

 ושאליה הרוב, את כה המהווים ה״יונים״,
המפד״ל. של השרים שני שאר גם שייכים

שערורייה
ב״המשקום״

 העבודה למשרד השייך ״המשקם״, מוסד
לאנשים עבודה למתן לדאוג ושמתפקידו
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 נותן כשר־התחבורה, מתפקידו התפטר מאז
 לדיעו־ יותר חופשי ביטוי וייצמן עזר (מיל.) אלוף

 ממשלת־ שעל המהלכים בדבר ורעיונותיו תיו
נקלעה. אליו המבוך מן לצאת כדי לנקוט ישראל
 בי לדעתו אהדה לרכוש מנסה עזר

 תהיה שמטרתו גדול, צבאי מיכצע רק
 התעלה של המערבית לגדה לפלוש

המצ את לאלץ עשוי קהיר, את ולכבוש

 של לפתרון להסכים והסובייטים רים
 של לדעתו ישראל. תנאי לפי שלום

 המועד את ישראל איחרה טרם וייצמן
כזה. צבאי מיבצע לפתיחת

אח גדולים ניצים של תוכניותיהם עק דעתו מה
 יכולה ישראל — ברורה דעתו אחת נקודה על רים?

 של פרטי ג׳וק ״זה אל־שייך: שארם בלי להסתדר
דיין.״ משה

 מקרוב עוקב ספיר
ההתפתחויות אחרי
 תקיפה נעשתה ספיר פינחס של עמדתו

 שהוא מאיר, לגולדה הודיע הוא יותר.
 ההתפתחויות, לבל שותף להיות רוצה

 פגישותיה ככל נובח יהיה שהוא והוסכם
 יארינג. עם השיחות להתפתחות הנוגעות

 שמא החשש זו: ללרישה הסיכות אחת
 ראש-הממשלה על גלילי ישראל ישפיע

עמדתה. את להקשיח
כשר־האוצר. גם לכהן יסרב ספיר, הודיע אחרת,

 כחמישים והמעסיק ולקשישים, קשי־סידור
 עם שערורייתי הסבם על חתם איש, אלף

 ״מיבט- הסתדרות של הביטוח חכרת
 דמי כי אומר זה הסבם חים״.

 שגילם מפועלים שייגבו והפנסייה הביטוח
 חזרה שנים 10 כעבור ישולמו ,55 מעל

 ממנו שנוכה הסכום בגובה במענק לפועל
כפנסיה. ולא -

 הפועלים, של ידיעתם ללא נחתם ההסכם
 קשישים בקרב עצומה להתמרמרות וגרם

 הפנסיה את לקבל ופנו 65 לגיל שהגיעו
להם. המגיעה

מהלאמת חששות
 מנוס איו

ע״מ מפילוג
תוכ על-פי בדרכה הממשלה תמשיך אם
 הרשימה מפילוג מנוס יהיה לא רוג׳רס, נית

הממלכתית.
והורו (הראל שניים בכנסת, ע״מ חברי ארבעת מבין

 ב־ נופלים ואינם השלמה, ארץ־ישראל אנשי הם ביץ)
 ושובל) (אביזוהר האחרים שני חרות. מאנשי קיצוניותם

 בייחוד במפלגת־העבודה, רפ״י אנשי של לקו נוטים
 תוכנית בקבלת מלא בפה תמך שבן־גוריון אחרי

רוג׳רס.
 לגח״ל, וחבריו הראל איסר הצטרפות

הס הפתרון היא למע״י, וחבריו ואכיזוהר
 לרשימה סיכוי כל שאין העובדה נובח ביר,

 עצמאי, כגורם בבחירות שוב להופיע זו
כן־גוריון. של התרחקותו אחרי

הכדורגל .טוטו״
הס ומוסדות הכדורגל התאחדות בחוגי

 מאפשרות החששות גוברים כישראל פורט
 הנמצא הכדורגל, ״טוטו״ מיפעל הלאמת

״ידי ובעלי הספורט מוסדות של בבעלותם
 המועצה של פיקוחה ותחת אחרונות" עות

כספורט. הימורים להסדר
 מיפעל לעבר עין מזמן כבר לוטשים באוצר פקידים

 מתוך שנה, מדי רבים מיליונים המכנים זה, מסחרי
 העיקריים הנהנים אחד להיות יכול האוצר כי הנחה

 רשות מנהל של התפטרותו נוכח עתה, זה. ממיפעל
 העיקריים הנהנים חוששים בן־דויד, עשהאל הספורט,
ה לרשות חדש מנהל של מינויו כי הטוטו, ממפעל
 ביותר הרציני המועמד שהוא אורן, יריב כמו ספורט,

הטוטו. להלאמת להביא עשוי זו, למישרה
 הספורט רשות זו תהיה כזה כמיקרה

וה ה״טוטו״ הכנסות חלוקת את שתקבע
 ממנו ינושלו כמוסד הפרטיים שותפים

הדיל.

מ


