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 פינחס שר־האוצר של הנמרצות הכחשותיו למרות
 הלידה של פיחות כל הקרוב בעתיד צפוי לא כי ספיר,

 בעיתונות ספיר של דברו שעושי ולמרות הישראלית,
 בימים הציבור את להרגיע הם אף ניסו הישראלית
 ספיר של להצהרותיו להאמין יש הפעם כי האחרונים,

 של מהיר מפיחות מנוס יהיה לא כי נראה —
הישראלית. הלירה

 הדוהרת העלייה לבך: הישירה הסיכה
 שאר לעומת האמריקאי הדולאר של בערכו

אש יולי י מאז בעולם. היציבים המטבעות
 ינואר חודש של הראשון השבוע ועד תקד
ומנב בקירוב 22כ-* הדולאר של ערבו עלה
 כשבועות נוספים 10* של עליה לו אים

 צמודה הישראלית שהלידה ביוון הקרובים.
 הלירה שער אוטומאטי כאופן עולה לדולאר,

 והאחרים האירופאים למטבעות כהשוואה
הנחשלים.
 ירידה היא הישראלי המשק לגבי הדבר משמעות

 הכי בלאו שנחלש הייצוא, והחלשת התחרות בכושר
 הייצוא מעט את להציל כדי במשק. החירום מצב בגלל
 מהיר מפיחות מנוס יהיה לא להצילו, ניתן שעוד

 האמריקאי, הדולאר לעומת הלידה, בשער ודראסטי
יעלה. הלירה שערך סיבה כל אין שכן

ק שרון ארי
ש מאהייד יפרו

 כי שרון, (״אריק״) אריאל האלוף של הצהרתו
עוד כל מצה״ל, הקרוב בעתיד לפרוש מתכוון אינו

״הצ היא החירום, מצב לרגל המילואים מגוייסים
 האלוף של המילואים שירות המשך תנאי״. על הרה

 שלאור וצבאיים, מדיניים גורמים, במיספר תלוי שרון
 של פרישתו תוקדם או תידחה בהם ההתפתחות

מצה״ל. שרון
 הנמנע מן לא כיום, הנתונים סמך על

 תוך כצה״ל משירותו יפרוש שרון בי הוא
שבועיים.
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צע מיספר לאחרונה נוקט דיין משה שר־הביטחון
 מחנה ראשי עם להתפייס כניסיונות המתפרשים דים

 ל״יונים״ שנים מזה שהתנכר דיין, במערך. היונים
 לאחרונה מנסה אישיים, קשרים כל עימם קשר ולא

קירבה. יחסי מסכת עימם ולרקום להם להחניף
 התנהגותו לגבי הדבר מפתיע כמיוחד

 בעבר אכן. אבא שר־החוץ בלפי דיין של
לח היסס ולא בביטול לאבן דיין התייחס

 ניכר שינוי חל לאחרונה אולם תחתיו. תור
שר-החוץ. אל כיחסו
גלויות, דיין הצהיר לארצות־הברית, נסיעתו ערב

 משאיר והוא הביטחוניות בבעיות רק יטפל הוא כי
 שר־החוץ. של הבלעדי לטיפולו המדיני הצד כל את

 ימשיך אבן כי שהציע דיין זה היה — מזו יתרה
 בז׳נבה השלום לשיחות ישראל מישלחת בראש לעמוד

בווע מישרד־החוץ נציגי את בלעדי באופן ימנה ואף
השונות. דות

 של ביחסו השינוי את המסבירים יש
 לקראת הקרקע את להכשיר כניסיון דיין

גול של היעלמה אחרי שתיווצר האפשרות
ל היחיד המועמד יהיה הוא כי מאיר, דה

 לתמיכת גם יזדקק ואז הממשלה, ראשות
כמיפלגתו. ה״יונים״

אחדודו־־יהעבודה
ה ל לו ק ע ל ס ל

ת לי א לי ג
 לא גלילי ישראל השר בי הנמנע מן לא

 יודח לא גלילי כשר. הכאה בממשלה יכהן
 מאיר. גולדה חסותו, אשת על-ידי כמוכן
אחדות• חטיכת בי אפשרות קיימת אולם

 שתחליף היא העבודה כמיפלגת העבודה
 בן־ יצחק את ותמנה בממשלה נציגיה את

 ישראל של כמקומו בממשלה כשר אהרון
גלילי.
חטי כל אולם גולדה, את להכעיס עלול זה צעד

.בממ נציגיה את לקבוע רשאית העבודה במיפלגת בה
מס הקיבוץ־המאוחד אנשי בקרב עיניה. כראות שלה

 מהממשלה, גלילי של לסילוקו נטייה עתה תמנת
 בכך ולבטא דיין, משה את לסלק אפשרות בהיעדר

 מההנהגה הקיבוץ אנשי של רצונם אי־שביעות את
הקיימת.

 של השנתית הכללית כאסיפה
 שנערכה כישראל עיתונאי־החוץ

את לבטל הצעה הועלתה השבוע,
 לעיתו־ שנקכעה ארוחת־הצהריים

 שד*הביטהון עם נאי-החוץ
זח. כחודש 14כ- להיערך עדה

 יש כי טענו ההצעה מציעי
 עם הרשמית דדפגישה את לבטל

המו והקשיים היחס לאור דיין
 בישראל עיתונאי-החוץ על טלים
הביטחון. מערכת מצד

 שהפגישה-ארוחה מאחר אולם
לאפי ודם
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 את לעצמו לדרוש עשוי ספיר פינחס

 להמשך כנוסף ראש־הממשלה, סגן תפקיד
בשר־האוצר. תפקידו
 גולדה בין היחסים התערערות בעיקבות כי נראה

תס לא אלון, יגאל ראש־הממשלה סגן לבין מאיר
 אלון, זאת. בכהונה' ימשיך שאלון גולדה עוד כים

הממ בתוך ביקורתית מדיניות לנקוט כנראה המתכוון
 דיין משה של התפטרותו את לתבוע ולהמשיך שלה,

 אובה עם כנראה כבר השלים שר־הביטחון, מתפקיד
ש רק טבעי כך משום ראש־הממשלה. סגן מישרת

 שלדעתו גם מה לעצמו, התפקיד את ידרוש ספיר
 כראש- לכהן לסיכוייו בעתיד לתרום הדבר עשוי

ממשלה.
 ספיר פינחס בי זה, כהקשר לציין מעניין

המפו ״התחייבויותיו״ את מזכיר אינו שוב
 שתיבחר בממשלה כשר יכהן לא כי רשות

ב שלו הזילזול השמינית. הכנסת על־ידי
 עד גדול, בה הוא הבוחרים של זיכרונם

 לציבור להסביר אפילו לנכץ מוצא שאינו
 על הפומביות מהצהרותיו בו חזר מדוע

לפרוש. כוונתו

ץ׳ יהיה הא□ רכינוכי
ב״ד ? מז ה ד בו ע ה

 הבחירות תוצאות בעיקבות שהועלו הניחושים
היו ראש־העיר רבינוביץ/ יהושע כי האפשרות בדבר

 הם העבודה, מיפלגת כמזכ״ל יתמנה תל־אביב, של צא
סבירות. של למדי נמוכה מידה בעלי

מיש כי להבטיח מעוניין המפא״יי, ״הגוש״ אומנם
 שיבטיח דבר ״הגוש״, איש בידי תהיה המזכ״ל רת
 לעומת אולם, המיפלגה. מנגנון על השליטה את לו

 עצמם, ״הגוש״ ראשי בקרב אפילו טענות הועלו זאת
 מדוע עיר, כראש טוב די היה לא רבינוביץ׳ אם כי

י מיפלגה כמזכ״ל טוב יה״ה
 להיבחר רבינוביץ׳ של סיכוייו מידת

 סיכוייהם למידת שווה ביום היא כמזכ״ל
 פינחס של אמונו איש שריד, יוסי ח״כ של

 של מועמדה חריש, מיכה ח״ב או ספיר,
ה על עונים שניהם לתפקיד. מאיר גולדה

ה מבין ימונה המיפלגה מזב״ל בי דרישה
צעירים.

 אהרון הנוכחי, המזכ״ל כי ייתכן עדיין זאת עם
 מסויימת קונסטלציה בגלל אם בתפקידו, ימשיך ידלין,

 גולדה, של הבאה בממשלתה הכללתו תתאפשר לא
שר. של תיק לו להעניק המפורשת הבטחתה למרות




