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מחבלת גולדה
בספיר

 מאיר שגולדה ההדגשה מתגברת המערך -בצמרת
ממ עבורה להרכיב ספיר בנסיונות בכוונה מחבלת

 החוק לשינוי תסכים שלא לדתיים הודעתה שלה.
 להשמטת התנגדותה למעשה, או להלכה יהודי״ ״מיהו
 הפכו אחרים, -ומעשים מתעודת־הזהות, ״לאום״ הפריט

בלתי-אפשרית. כ״מעט ספיר של מלאכתו את
 עתה רוצה שגולדה ההשערות: אחת
 רקע על זאת לעשות ומעדיפה להסתלק.

״עקרוני״•

הסוכנות ■ו״ר ־ הרמן
 גולדה, של אולטימטיבית דרישה פי על

 פיו״ד הרמן אברהם הקרובים כימים יתמנה
ז״ל. פינקוס כמקום הסוכנות, הנהלת
 מועמדים של שמות להזכיר אף הרשתה לא גולדה

 רבת־חסות ידידה היא זינה, הרמן, של אשתו אחרים.
גולדה. של

באוצר ר■שא ספיר
יו ראש־הממשלה, גולדה תישאר אם

 למרות כשר-האוצר, לכהן ספיר פינחס סיף
הקודמות. ההחלטות בל

 אולטימטיבי תנאי כהונתו המשך את הפכה גולדה
חאש־הממשלה. תפקיד לקבלת

־ החקירה ועדת
נוקשהי

 כמה לפחות כי מסתבר קודמות, להשערות בניגוד
 יחם מגלי למחדלי־המיל-חמה ועדת־החקיחה מחברי
רמי־דרג. עדים כלפי ביותר נוקשה החקי תוצאות מפני עתה חושש דיין

 ויצטרך שייתכן למקורבים גילה והוא רה,
 לאור פוליטית, מפעילות לזמן־מה לפרוש

 היתה לא גולדה גם הצפויות. המסקנות
 שמסרה כשעה אליה, הייחם מן מאושרת

כוועדה. עדותה

פחד דיין
מ*שרד־החוץל לעבר

 ועדת־החקי- מסקנות מפני חשש מתוך
 מברר דיין החל נוספות, סיבות ובגלל רה

 ל- ממישרד־הביטחון מעבר של אפשרות
מישרד־החוץ.

 אבן את להעלות זאת תמורת מוכן שהוא רמז דיין
 את שיירש אפשרות עם ראש־הממשלה, סגן לדרגת
 יתפטר (א) יתרונות: כמה דיין ישיג בכך גולדה•
 התערער שבה שר־הביטחון, מכהונת זמנית לפחות
 יעבור (ב) מסקנות, תסיק שהוועדה לפגי עוד -מעמדו,

 ניצול תוך מירבית, פירסומת לו המאפשר למישדד
 סגן מתפקיד אלון את יסלק (ג) בחו״יל, החזק מעמדו

הירושה. ומסיכויי ראשוהמימשלה

לון?א במקום רב■!
 סגן במישרת דבק זאת, לעומת אלון,

על לוותר מוכן הוא אבל ראש־הממשלה.

 ליצחק זה במיקרה שיימסר מישרד־החינוך,
רבץ.
 ראש־הממשלה סגן אלון יהיה זה, רעיון יתגשם אם

 בידי המסורים תפקידים כמה יקבל אך בלי־תיק, ושר
 ממישרד־ אז תעבור ההסברה ראש־הממשלה. מישרד
למישרד־החוץ. או ראש־הממשלה למישחד החינוך

באמריקה ל■בע אריק
 לארצות־הברית שרון אריק של הקרובה נסיעתו

השי-לטון. בחוגי חששות מעוררת
 לארגן ינסה שאריק סבורים זדטאר בין

אמרי יהודי מכין עשירים ימניים תורמים
 ממשלת■ הקמת שתתבע כקכוצת־לחץ קה

 הפג־ חוגי עם שיתקשר ובן כארץ, ליכוד
 הנרי של מעמדו תחת לחתור כדי טאגון

קיסינג׳ר.

 ־־ גוון תלונות
לשמגר שוב
 הרמטי העכיר מהחלטה, להתחמק בדי

 של חוות־הדעת את שמגר למאיר שוב כ״ל
 שמואל האלוף תביעת על צה״ל פרקליט

צבאי. לדין שרון אריק את להעמיד גונן
ל מקום שיש בעבר דעתו חיווה שכבר שמגר,

 זה, רעיון ופסל בו חזר מכן ולאחר בודק, קצין מינוי
 הפך שהעניין אחרי והפעם שלישית, להחליט יצטרך
רא ממדרגה ומישפטית מדינית משמעות ובעל פומבי
 המישפטי כיועץ לו, שאין למרות זאת כל שונה.

זה. בעניין מעמד כל לממשלה,

קרביים חיילים
רוצים אינם

באפסנאות לטפל
 אחוז להשאיר צה״ל, שילטונות החלטת

 יום־הכי■ מאז ששירתו חיילים, של מסויים
 אחרי אפסנאות, בסידורי לטפל כדי פורים,

התמר מעוררת ליחידה, חבריהם שיחדור
הקרביים. החיילים כין רכה מרות

 יום 21 חיילים אותם את להשאיר היא ההחלטה
 לעבודה יגייסו לא מדוע שואלים הנפגעים -נוספים.

 שאינם מפני במילחמה, השתתפו שלא חיי-לים זו
קרביות. ביחידות משרתים

.יט״ם״ סיגריות מחיר
2ל־ יעלה . 2 לי״ 0

 25בכ־ הקרובים בימים כבר יעלו הסיגריות מחירי
אחוזים.

 ״טייס״, כיותר, הנפוצות הסיגריות מחיר
ל״י. 2.20־ל ל׳׳י 1.80מ־ יעלה

 המחירים עם תוויות־מחיר בהדפסת הוחל כבר
 שכבר מסוחרים אגירה רווחי למנוע כדי החדשים,

סיגריות. לאגור -החלו

מחיר יועלה
מושבר רכב
 וזאת המכוניות, השכרת במחירי העלאה צ-פוייה

 לכל יסכים לא כי הודיע שמישרד־-התיירות למרות
לתיירים. השירותים במחירי העלאה

 אחוז, 30 בשיעור היא הצפוייה העלאה
 :בפקי כעיקר לתיירים, כנוסף תפגע, והיא
 השוכרים מיפעלים, וכבעלי הבכירה דות
שלהם. השבתון ביום לשבוע אחת רבב

..שוחד פרשת
תתפתח - הטלפונים״

 עבור שוחד בקבלת -שנתפסו הטלפון, טכנאי פרשת
 שונים, אזרחים של בבתיהם הטלפון התקנת זירוז

להתרחב. עומדת

 הטכנאים רק לא כי חושדת המישטרה
הו מהשוחד חלק ובי שוחד, לקחו שנתפסו

הטלפו במינהל יותר גבוהים לדרגים עבר
 לזרז יובלו אמנם טכנאים שאותם כדי נים,
העבודה. את

 חדש מטוס
ד״לות 200־1

 פיתאומי מעבר עברה ״אל-על״ חכרת
רכי ושוקלת לגאות, קיצוני משפל ומפתיע

 תנו■ צפוייה מארם כחודש נוסף. מטוס שת
שיא. בממדי עת־נוסעים

ה את וצימצמה עובדים פיטרה שהחברה אחרי
ב פיתאומי צורך נוצר -האחרונים, בחודשים צוות

 להכשיר החבירה מתבוננת השאר בין עובדים. תוספת
חדשות. דיילות מאתיים

על הקרב יתחדש
ביבתל-א רחובות

ח לקרב מתכוננת תל-אכיב מישטרת
לג שהתחילו והפשע, הכיריונות נגד מור
 עופר, דויד ניצב מפקדה, לדברי כעיר. בור

 צפוייה הכבירים, הקצינים של פנימי בכנס
החיילים. שוב עם גדולה עלייה
 העולם על־ידי נשק רכישת עיל נמסר השאר בין

חשיש. -תמורת חוזרים, חיילים מידי התחתון

בספים לגיוס קשיים
מרצון מהמלח למלווה

מילה־ מילוו-ה לגיוס הוועדה בפני ניצבים קשיים
וחב אנשי־עסקים של התחייבויות לממש מרצון מה

כלכליות. רות
 למיליארד להגיע אמורה היתה הוועדה

 ל״י, מיליון 800ב- גוייסו עתה עד לירות.
לע יוכלו שלא הודיעו רכים עסקים ואנשי

בהתחייבויותיהם. מוד
 יועד מארס, ביח-ודש כנראה תסתיים הוועדה עבודת

מיליון. 900ל־ להגיע מקווה היא אז

שפות מעדכנים
הנופדיס

 במישרדי -המוצבים עזרכי־דין, של רבות עשרות
ב האחרונים בימים עסקו הארץ, בכל הערים קציני

 טעויות למנוע כדי הנופלים, מישפחות אצל ביקורים
שיפור הנופלים, של בדרגות או בשמות שיבושים או

מיוחדת. בחוברת בקרוב סמו
 המישפחות אצל המבקרים לעורבי־הדין

 לא■ הפתעות פעם מדי נכונות השכולות,
מח בשל אותם מתקיפים הקרובים נעימות.

בענייניהם. הלקוי הטיפול וביטל צה״ל דלי


