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ע ,למינו תקו
 את לאחרונה מפעיל אכן אכא שר־החוץ

בממ חבריו את לשבנע בדי השפעתו בל
 ישראל שגריר של למינויו להסכים שלה

שג של מקומו כממלא תקוע, יוסף באו״ם,
 כאשר רכין, יצחק בוושינגטון, ישראל ריר

השנה. כסוף כהונתו תקופת תסתיים
חסו איש הוא באו״ם, תקיף כנואם שהתגלה תקוע,

 לרבין כיורש למינויו רבד. התלהבות אץ אבן. של תו
 אחרים מועמדים בהיעדר אולם הממשלה. חברי בקרב
 אותו למנות הממשלה עשוייה לתפקיד, משקל בעלי

לתפקיד.

צה צ׳רה רו
ת3 נ?קוע ם כו
 מתוחים יחסים על לאחרונה שהתפרסמו הידיעות

 רב־אלוף עוזרו, לבין דיין משה שר־הביטחון בין
 יעזוב אם בסיס. להם אין צור, (צ׳רה) צבי (מיל.)
 שיוכל כדי רק זה יהיה השר, עוזר תפקיד את צ׳רה
 הבאה, לכנסת המערך ברשימת ריאלי מקום לקבל

 שר-הביטחון, כסגן הביטחון למשרד לחזור בתקווה
בלבד. כעוזרו ולא

הבי למיטרד להצטרף עשוי זה במקדה
 העומד.לפני בצה״ל, מאוד כביר קצין טחון,

 אותו זהו השר. עוזר תואר יוענק לו פרישה,
 מיוחד ביועץ למנותו חשכו שבשעתו קצין
ראש־הממשלה. ליד

״ליך לאן
? ישעיהו א בי ל

 הביטחון, משרד מנכ״ל של הקרובה פרישתו עם
 עם שלו הדיעות חילוקי בגלל מתפקידו, לביא, ישעיהו

 ציבוריים תפקידים לו ממתינים שר־הביטחון, עוזר
רבים.

 המישרות אחת את לביא יקבל אם אפילו אולם,
 גם יקבל שהוא נראה הטכניון, נשיא כמו לו, המוצעות
נוספת. מכניסה תעסוקה

 של הישראלי כנציג ימונה ולביא ייתכן
האמריקאית, אלקטריק״ ״ג׳נרל חכרת

 את המייצרת החכרה זוהי
ה״פאנטום״. מטוסי מנועי

א: ד״ן ב טנ
ת 20 ש שח כיבו

 משה ניבא לפירסום, ולא מצומצם בחוג
 של הנוכחי שהמצב האחרונים כימים דיין

שנה. 20 להימשך עשוי השטחים החזקת

ם למנוע איר לי רגי  ת
? ם ריי ט מנ רל פ

 ולמנוע התקנון את לשנות מגמה מתגבשת בכנסת
 — הזה העולם סיעת של הפרלמנטרי התרגיל על חזרה

 החוק להצעת מילולי העתק בשמה שהגישה חדש, כוח
האוזנר. גדעון ל״ע ח״כ של

 אגודת פועלי סיעת השבוע חזרה זה תרגיל על
מילולית כמעט הזהה חוק הצעת שהגישה ישראל,

 ״מיהו בעניין מאגו״י לורנץ שלמה ח״כ של להצעה
ן״ יהודי

 ימנע שהתקנון רוצים השינוי מציעי
ל מקבילות הצעות־חוק להגשת אפשרות

 ככנסת, המישפטנים לדעת ;קודמות הצעות
 יהיה שקל מכיוון כלתי-אפשרי, הוא הדבר
כנו קלים שינויים על-ידי הדבר את לעקוף

החוק. הצעת סח

ל מ ש □1חי ח
? ד ח שו כ

 התנינים נחל ליד השוכן מסויים שקיבוץ העובדה
רצ* אותה הכוח, תחנת הקמת נגד למאבק הצטרף לא

 המינהל מנהל לסגן הוצע היתר כין
 אך כחו׳׳ל, דיפדומ״י תפקיד אלוני ראובן

שו ראובן, של אשתו :הסיכה סירב. הוא
 ע- המו כרשימת להופיע מקווה אלוני, למית
 הכאה בכנסת העבודה מפלגת של מדים
בארץ. להייטאר מעדיפה היא ולכן

 תימנע המפדייל
ת ש הפר הגיור״ ב

מ תימנע המפד״ל כי ברור עתה כבר
 לכנסת הבא כשבוע תוגש כאשר הצבעה
שדמה אגודת־ישראל ח״כ של החוק הצעת

תמיהה. עוררה במקום, להקים החשמל חברת תה
 יפה, אברהם (מיל.) אלוף של מאמציו

 את לשכנע הטבע, שמורות רשות מנהל
כתוהו. עדו 'למאבק, להירתם הקיבוץ
 הקיבוץ שתיקת כי מספרות השבוע שרווחו שמועות

 עבור חינם חשמל להספקת שקיבל מהבטחות נובעת
בקירבתו. התחנה להקמת יתנגד לא אם מיפעלו,

ד קי פ ת ? ל טי מ פלו די
 זורע, (זרו) מאיר (מיל.) אלוף של כניסתו לקראת

לתפקיד התנינים, נחל שליד מיכאל מעגן קיבוץ חבר
 ריאורגניזציה תעשה ישראל, מקרקעי מינהל מנכ״ל
המינהל. של הבכירה הפקידות בקרב

ש גיורים רק כישראל יוכרו לפיו לורנץ,
ההלכה. לפי נעשו

 היא גם כי הודעה המפד״ל תמסור ההימנעות אחרי
 תפעל היא אך זה, בנושא הקיים החוק עם שלמה אינה

לה. שייראו ובמועד בתנאים
 השעה כי סבורים במפד״ל הקיצוניים החוגים גם
 ראש־הממ־ כאשר זה, בנושא למלחמה כשרה אינה
 בנשו־ הקשור בכל המפד״ל מלחמת את מנהלת שלה
האזרחיים. אין

 שיפקוד קואליציוני ממשבר חוששים גם במפד״ל
 ושעשויה במפלגה הפנימיות הבחירות לפני המדינה את

אלה. בחירות תוצאות על השלכה לו להיות

ם קשיים פיי ס כ
ב״מקורוח״?

 בקשיים לאחרונה נתקלת מקורות המים חברת
כספיים.

 חומרתו כמלוא התברר בחכרה המצב
 רשף יהודה (מיל.) אד״מ של פרישתו עם

 אירגון לענייני החכרה סמנכ״ל מתפקיד
 •טמונה אחרי •טבועות שלושה — ומינהד

 הכספי מהמצב התרשם רשף זה. לתפקיד
התפטר. ולכן החכרה נתונה בו הקשה

ם מידות החו
ב עלו י ב א ־ ד ת ב

 על- מצביעים לאחרונה שנעשו מטראולוגיים סקרים
ה הטמפרטורה עלתה האחרונות השנים 20שב־ כך

לעו בקירוב, מעלות בשתי תל־אביב באזור ממוצעת
ב מקבילות בתקופות בעיר ששררה הטמפרטורה מת

קודמות. שנים
 מסביב הממוצעות החום •טמידות מאחר
 מוזרה תופעה מסבירים עלו, לא דתד־אכיב

באס העיר רחובות מרבית שכיסוי בכך זו
 כבישי •טל קילומטרים מאות וסלילת פלט,

שגר הם זו, כתקופה בעיר חדשים אספלט
הממוצעת. רמת'החום להעלאת מו

בן או ד ר א


