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□ מחפש■□ דרכי
ל ר ט ת לנ דיין א

 כמיפלגת מפא׳׳י-לשעכר חטיבת ראשי
 לנטרל אפשרויות אחרי מחפשים העבודה

 דיין, משה שר־הביטחון של השפעתו את
 שהתגבשו הבוהות מיחסי כתוצאה שגדלה
 ולמנוע השמינית, לכנסת הבחירות בתום
 אנשי עם בפרישה לאיים אפשרות ממנו
 כה ממשלה הקמת לאפשר לא בדי רפ״י,

 תקבל ושלא שר״הכיטחון הוא יהיה לא
תכתיביו. את

 ח״כ על־ידי בפומבי כבר שהועלתה ההצעות״ אחת
 ברוטציה השרים כל את לחייב היא עופר, אברהם

 אחר תפקיד יקבל שר שכל כלומר, — בתפקידיהם
 תיראה לא זו, בצורה הקודמת. בקדנציה לו היה מאשר

 אחר לתיק הביטחון מתיק דיין משה של העברתו
 כזה במיקרה כללית. מריפורמה חלק אלא בהדחה,

והתע המיסחר תיק את לידיו לקחת ספיר פינחס עשוי
 הכלכלי לתיק ולהפכו האוצר, תיק במקום שייה,

 שכיהן בעת בעבר׳ כבר שהיה כפי ביותר, החשוב
זה. בתפקיד

 יסכים לא שדיין לחלוטין ברור כמעט
זה. מעין לצעד

 המיפלגה במוסדות להעביר היא אחרת הצעה
בממ לחברות המועמדים כל יתפטרו לפיה החלטה,

לכנסת להכניס לאפשר כדי בכנסת, מחברותם שלה
 קיימת כזאת אפשרות המערך. מרשימת נוספים ח״כים

 מציעי לדעת תצמצם, והיא הממשלה, הקמת לפני רק
דיין. של התימרון אפשרויות את ההצעה,

שים ש  שד מ!וצרוח״ חו
? ת שרון ארי ד ע  בוו

ץ־והביטחון החו
 של מהכללתו מוטרדת העבודה מיפלגת צמרת

 והביטחון בוועדתרהחוץ שרון, (״אריק״) אריאל האלוף
הכנסת. של

 יהיה שדון האלוה כי לחלוטין ברור
 עשוי והוא כוועדה, הליכוד מנציגי אחד

 מישרד■ על מפקח לגוף הוועדה את להפוך
 ה■ היה שבעבר כיוון והמטב״ל. הביטחון

פו כבל מיקצועי״ צרות ״עושה שרון אלוך
 המערך, בצמרת חוששים חבר, היה בו רום

 החוץ ועדת את להפוך עלול שרון האלוה בי
 הביטחון לבעיות טריכונאל למעין והביטחון
ב הכלכלה ועדת שהיתה בפי כמדינה,
 והשערור■ הבעיות לגבי האחרונות שנתיים

הכלכליות. יות
 החדשה, הממשלה לכשתקום כי הנמנע מן לא

 מוועדות חקירות למנוע הראשונים מצעדיה אחד יהיה
 שדיוני למרות וזאת סמכויותיהם, את ולהגביל הכנסת

הכי. בלאו חסויים והביטחון ועדת־החוץ

ת עד ט ו רנ  תסיים אג
ה ת ד בו  ע

שיים? תוך חוד
עלו לפיהן המוקדמות, לתחזיות כניגוד

החקי ועדת — אגרנט ועדת של עבודתה לה
 במחדלי לחקור שהתמנתה הממלכתית רה

 כשנה, להתמשך — יום־הביפורים מילחמת
 גביית כל את תסיים הוועדה כי עתה נראה

חודשיים. תוך העדויות

 בקשות אלפים לשלושת קרוב הגיעו לוועדה
 רבות ועדות־מישנה הקימה והיא עדויות, למסירת

להן. הנראות העדויות את ולגבות טיבן את לבדוק כדי
 יהיה הוועדה של מסקנותיה בהכנת כי נראה כבר

 הקול נבנצאל, יצחק זזד״ר המדינה. מבקר של קולו
 במילואים, שרבי-האלופים בעוד כי סבורים המכריע.

 כלליות מסקנות הסקת יחייבו לסקוב וחיים ידין יגאל
השופ הוועדה, חברי יעמדו אשמים, על להצביע מבלי
 המינוי כתב מיצוי על לנדוי ומשה אגרנט שמעון טים

 להכריע העשוייה היה נבנצאל של עמדתו כלשונו.
לכאן. או לכאן

ת ד  ישראל■ אגו
ך מו ת ה ת ל ש מ מ ב

 הסיעה תצטרף לא אם גם כי נראה עתה כבר
 אגודת־ישראל ופועלי אגודת־ישראל של המאוחדת

 המערך עם הסכם על לחתום עשוייה היא לקואליציה,
במגעים חוץ־וביטחון. בשאלות בממשלה תתמוך לפיו

ך דו כ ה די ד ל ו ג
ה מחמיר ב צ מ

ה והדיכדוך הקודר רדהה מצב
 ראש־הממשלה שרויה בו נפשי

 לכנסת הבחירות מאז מאיד, גולדה
 להחלים עליה מקשים השמינית,
ממקו כמה טוענים — ממחלתה

ב בביתה אותה המבקרים רביה
מאושפזת. היא שם ירושלים,

 עתה מהלימה ממנה המחלה
 רופאתה על-ידי שהוגדרה גולדה,

 בעצב,״ שפגע כ״ווירום הפרטית
 העם בפי שמכונה מה אלא אינה

 מטרידה עור מחלת — ״שושנה״
רב. לסכל הגורמת נעימה ובלתי

 הכנה ככר יש המערך בצמרת
 שגולדה שאחרי לאפשרות נפשית
 עשוייה היא ממחלתה תחלים
ה הרבכת עצמה על לקבל לסרב

בריאות. בנימוקי בהסתמך ממשלה

מבצ שהחיילים־הסכלים ימים כמה מזה
 לעיני והטעינה הפריקה עבודות את עים

שנו פוסקת, בלתי שירה תוך צה״ל חיילי
רוחם. מצב את להפגין כנראה עדה

ה א ל ע ת1 ה פ ם ר ו חי מ ב
? ל ד ך ־ ה שנה חצי תו

 את להעלות במישרד־האוצר שהתקבלה ההחלטה
 ,1007ב־ס במקום 50׳לסב־ בארץ הדלק מחירי שיעור
 יוקר־ באינדכס הדלק מרכיב להשפעת מחשש נבעה

בשי ההעלאה כי למסקנה הגיעו הכלכלנים המחייה.
 לעליית לגרום עלולה תחילה, שתוכננה 100>7ס של עור

 — שנה בחצי האינדכס את שתעלה דרסטית, מחירים
תקדים. ללא עלייה בקירוב, 1270בכ״ יולי, לחודש עד

 העלאה כל בארץ הגדול הדלק מלאי שבגלל מאחר
כהע וכמוה לממשלה, נטו הכנסה היא הדלק במחיר

לשניים. ההעלאה את לפצל הוחלט מיסים, לאת
 כארץ, הדלק במחירי הכאה ההעלאה

 חודש כין תיעשה 50$כ־ של נוסה בשיעור
הש לה שתהיה בך אוגוסט, לחודש אפריל

כ האינדבם חישובי על מינימאלית פעה
יולי. חודש

ה צפויה א ל ע ה
ר חי מ ת ב ריו הסיג

 צפוייה הסיגריות כמחיר נוספת העלאה
הקרובים. כשבועות
 הייצור הוצאות עליית בשל הן תיגרם ההעלאה

 במישרד־האוצר הנטייה בשל והן הטבק מחיר ועליית
 בעיקבות סיגריות. על המשולם הבלו את להעלות

 ניכרת במידה הסיגריות תיצרוכת קפצה המילחמה
 אמצעי הסיגריות על המס בהעלאת רואה והאוצר
 שאפילו הנחה תוך מהציבור, כספים וספיגת למימון
הצריכה. את תוריד לא ניכר, בשיעור העלאה

ם לו ש ת ח או ח מ ה  ב
ר אר דבר■ עבו דו

 הסתבר אגודת־ישראל לראשי ספיר פנחס השר בין
ב והאגודה המערך בין תמימות־דעים קיימת כי

אלה. שאלות
ב לאחרונה התבטאו מועצת־גדולי־התורה ראשי

 הרחוקה בצורה השטחים מן הנסיגה בשאלות פומבי
המפד״ל. צעירי של הקיצוניות מהעמדות מאוד

 האגודה סיעת של השקטה התמיכה
קו 5 עוד למערך להבטיח עשוייה ככנסת

 האגודה תצטרך' לא אם גם ככנסת, לות
כ בממשלה התמיכה תמורת לקואליציה.

 האגודה לאנשי יעשו חוץ-וכיטחון בעיות
דתיים. כנושאים מסויימים ויתורים

 הדואר בתי לכל הורה בתל־אביב הדואר מנהל
 עבור בנקאיות בהמחאות לשלם לציבור לאפשר בעיר

דברי־דואר.
 עבור רק בצ׳קים בדואר לשלם היה ניתן כה עד

 מנהל על־ידי שניתנה החדשה, ההוראה לפי חשבונות.
 אפשר ,1974 לשנת 1 מיספר בחוזר תל־אביב דואר
 בסכומים דואר דברי עבור גם בהמחאות לשלם יהיה

 ניסיון לתקופת מתייחסת ההוראה ל״י. 200 עד מעשר
חודשים. שישה של

 מעובדי מבקש בך על המודיע החוזר
 החדשה ההוראה על להודיע לא הדואר
 בכך הרוצים לאלה לאפשר אכל כרכים,

 שהם הדואר דברי עכור בצ׳קים לשלם
קונים.
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השלי הארמיה חיילי
 צבא של הנצורה שית

 הוראה קיבלו מצריים
ב גבוה מוראל להפגין

 עם שלהם מיפגש כל
 אנשי או צזז״ל חיילי

 מכך כתוצאה היאו״ם.
 בפי שמכונה מה הוקמה
 ״מקהלת צה״ל חיילי

 השלישית.״ הארמיה
החיי אותם הם אלה

 ממזרח הנמצאים לים
 החוצים לתעלת־סואץ,

 כדי מערבה, התעלה את
ה שיירות את לפרוק
אלי המגיעות אספקה

ה על ולהטעינן הם,
 האפר והטנקים דוברות
 אותם הנושאים פוביים

המזרחי. לצד
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הפרדה


