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גולדה ג□
מאגרוט פוחדת

 ממעבר ממשלת את להשאיר מחדש שצץ הרעיון
 בחוגי שהשתררה הבהלה בעיקבות בא ארוכה תקופה

 מסקנות תסיק אגרנט שוועדת הידיעות נוכח הצמרת,
אישית. סשילטון ראשי כלפי חמורות

 אחדות עד לשמור גולדה רוצה זה כמצב
 על לשמור גדי במחדלים, המעורבים בל

משותפת. חזית

- ממשלת־מ־עוט
מחושב סיכון
 התקבלה ממשלית־מיעוט של הקמתה על ההחלטה

מחו סיכון נטילת תוך במיעוטו, כרע המערך ובצמרת
 קצר זמן תוך ליפול עלולה המיעוט ממשלת כי שב

בכנסת. אי־אימון !בהצבעת ביותר
 המיעוט ממשלת תהפוך בצמרת, סוכם זה, במיקחה

בממ ותכהן דיין, משה ללא זמנית, לממשלת־מעבר
 עד כנוחה שתראה תקופה במשך דבר לכל שלה

חדשות. בחירות לעריכת
 עריכת את לדחות ניתן כי היא ההנחה

 לפחות. חודשים לשמונה החדשות הבחירות
כ הכוחות הפרדת תבוצע מקווים, אז, עד

ו מסוריה השבויים יוחזרו הסורית, חזית
ש בזאת כצורה תתייצב המדינה כלכלת
חדשות. כחירות לעריכת למערך נוחה תהיה

 האגת דח״ת
בגלל ־ הממשלה

קיס״נגיר ביקור
 הצגת את דחתה מאור !גולדה ראש־הממשלה

 השני ליום עד הכנסת !בפני .שלה החדשה הממשלה
השבוע. זאת לעשות יכולה שהיתה למרות הבא. בשבוע

 קיסינג׳ר הנרי הד״ר שד ביקורו :הסיכה
 הנוכחי שבביקורו העדיפה גולדה כישראל.

 על המשא-ומתן את דיין עימו ינהל עדיין
 עצמו על ויקבל הסורים, עם הכוחות הפרדת
לכך. אחריות

 לא כי ׳תחילה הודיע הטכסיס, את שהבין דיין,
 שכשר לו שהוברר אחרי רק קיסינג׳ר. עם ייפגש

 את למלא להפסיק יכול הוא איו המעבר בממשלת
 על והודיע דיין בו הזד הבא, השני היום יעד תפקידו

קיסינג׳ר. את לפגוש הסכמתו

- רביו בחירת
דיין לפצח בניגוד

 במקומו כשר־הביטחון, רבין יצחק של בחירתו
 של המפורשת לעצתו בניגוד תיעשה דיין, משה של

בר־לב. חיים את להעדיף לגולדה שהציע דיין,
 מאשר פהות פופולארי שהוא שבר־לב, העדיף דיין

 יום־ מילחמת למחדלי מהאחריות בחלק והנושא רביו,
בתפקיד. יכהן הכיפורים,

 תקופת סוף את מכשר רכין שד מינויו
ריין יחזור אם וגם כמשרד־הכיטחון דיין

 עוד ישוב שלא כנראה לממשלה, כעתיד
למישרד־הכיטחון.

 של הצבאית האוטוריטה שרון, אריאל האלוף גם
 כשר־ רבין של בבחירתו תמיכה ,חביוע .האופוזיציה,

 מינויו מאפשרות מוחלטת הסתייגות תוך הביטחון,
שר. ללא המשרד השארת או לתפקיד, בר־לב של

 ד■■! ופגש האם
גורן? הרב עם

 נפגש דיין משה כי .טוענות עקשניות שמועות
 פסקה בטרם גורן, שלמה הרב הראשי, החב עם

 להצטרף המפד״ל על לאסור הראשית הרבנות מועצת
יהודיו״. ״מיהו חוק ישונה לא עוד בל לקואליציה

 הרב הושפע לא שמועות אותן לדברי
דוו אלא סולובייצ׳יק, הרב שד מעצתו גורן
 המהלך את שהכליל דיין, שד מעצתו קא

 ללחוץ שנועד שלו, הפרישה מטכסים כחלק
הקיר. אל מפלגתו את

 רוןש אריק
הלאמריק 110■ לא

 לצאת תוכניתו את ביטל שרון אריאל (מיל.) האלוף
 הקהילות בקרב שיכנוע״ ׳ל״מסע לארצות־הברית,

האמריקאית. הממשלה ובקרב היהודיות
 דרו- שנוכחותו כנראה, השתכנע, אריק

כארץ. הקרובים כשבועות שה

זנבר דירח פרשת
חדשמ תצור

 הבנק־לפיתוח־ של הקרובה הכללית באסיפה
 הדירה בפרשת מחדש לדון הדרישה תועלה חתעשיה
נגיד כיום זנבר, למשה בשעתו הבנק .שהעניק

ישראל. בנק
 המנהלים מועצת מחברי שבמה ייתכן

 המוזרה, העיסקה את לבטל לנסות יתבעו
חינם. כתנאי דירת־פאר לזנכר הוענקה לפיה

מסרב אסיר־שלס
חנינה לקבל
 כשנתיים לפני שנידון חייא, איתן אסיר־העולם

 הצעה לקבל מסרב חדד, אמנון רצח על למאסר־עולס
המדינה. מנשיא חנינה בדבר

 פרקליט ׳שבוע ליפני האסיר אצל ׳שערכו בביקור
 המחוז, פרקליט וסגן ׳קדמי, יעקב תל־אביב, מחת

 לויט, ישעיהו עו״ד פרקליטו, עם יחד שרטר, סכרין
 מחדש לפתוח נסיונו על יוותר שאם לחייא נרמז

המדינה. מנשיא בחנינה לזכות עשוי הוא מישפטו, את
 מוסיף כשהוא ההצעה, את דחה חייא

 רוצה אינו ולכן מפשע חף הוא כי לטעון
מוחלט. כזיכוי אלא בחנינה

תסגרנה הדלק תחנות
בלילותו תותבשב

 ש־ היחידות הסנקציות בי לוודאי קרוב
 כגלל תחנות־הדלק כעלי על־ידי תינקטנה

תת רווחיהם, את להעלות הממשלה סירוב
ו כשבתות תחנות־הדלק כסגירת ממשנה

בדילה. עשר השעה אחרי
ש מוכיחים ׳תחשיבים כי ׳טוענים התחנות ,בעלי

רנטאבילית. אינה אלה בזמנים הדלק מכירת

 פסת״ג נבון *צחק
לשעבר מחבר■!

 יצחק ח״כ שד הגושית נאמנותו שאלת
כספק. עומדת לרפ״י נכון

 ישינערך רפ״י, אנשי בכנס מלהשתתף ׳נמנע נבון
 כ״יונה״ ידוע הוא דיין. של הפרישה הודעת אחרי

 פרישה של במקרה אם וספק המדיניות, בתפיסותיו
לשעבר. ברפ״י לחבריו יצטרף

 כחטיבת מחבריו מסתייג נכון בי נראה
 התמיכה את לו העניקו שלא מפני גם רפ״י

 ראש של כתפקיד שיזכה כדי הדרושה,
הכנסת. של ועדת־החוץ-והביטחון

 ■ריב יצטרך האם
רם״■? לאנשי

 במיסגרת יריב אהרון (מיל.) אלוף שנשא הנאום
המערך סיעת עם יחד מיפליגת־העביודד, לישכת ישיבת

כ שפירסם כצה״ד, סגו-אדוף
 מעתוני כאחד מאמר שעבר שבוע

 משה דשר-הכיטחון קרא בו הערב,
 בשר־ מתפקידו להתפטר שלא דיין

 שמסר על נזיפה קיבל הביטחון,
 אישור ללא דפירפום המאמר את

צה״ל. רובד שד מוקדם
ש שאלוף-המישנה, כעוד אולם

 שד הבכיר הפיקוד סגל כבנס קרא
 קיבל להתפטר, דיין למשה צה״ל
 הרמטב״ד מידי משמעתית נזיפה
 לסגן*אדוף הנזיפה ניתנה עצמו,
 בסוגי ההבדל צח״ל. דובר עד-ידי
 שסגן־האדוף בכך הוסבר הנזיפה

 מ* שיחרורו כתהליך נמצא ככר
 טעם שאין בך כצה״ל, שירות-קכע

משמעתית. נזיפה מ לנזוף

 המפא״יי הגוש מאנשי כמה בקרב עורר בכנסת,
 באותו יריב. של הגושית״ ל״ינאמנותז באשר ספקות

 וגם במפלגה, החטיבות את לבטל יריב תבע ׳נאום
 בניגוד לאומי, .ליכוד ממשלת בהקמת תמיסה הביע

מאיר. גולדה אשת־חסותו, של לעמדתה מוחלט
 צמרת אנשי כקרב הובעו מכך כתוצאה

מר תפקידים מהענקת הסתייגויות הגוש
ה גם הועלתה ליריב. כעלי-סמכות כזיים

 תפרוש לשעבר שרפ״י שבמיקרה אפשרות
 משה עם עצמאית סיעה תקים מהמערך,

 יריב עלול לליכוד, תצטרף או כראש דיין
 אנשי לשבעה כנוסף כמניין, השמיני להיות
ככנסת. המערך כסיעת המוצהרים רפ״י

מחירי יחלו
הקפוא הבשר

 מחירי יוזלו הפסח חג לקראת כי ייתכן
ניכר. כשיעור הקפוא הבשר

 בשר טון אלף 14ב־ הצטברו הממשלה במחסני
 הירידה בוכה לגמרי. כמעט הופסק וייבואו קפוא,

 עתה, לצרכן. מחיריו הועלו מאז זה מוצר בביקוש
 מישרד־ עשוי העופות, מחירי את להוזיל בנסיון

 הקפוא, הבשר מחירי יאת להוזיל המיסחר־והתששייד,
 מחירי ירידת על השפעה לכך שתהיה מתיקווה
העופות.

 — הליכוד סכנת — דיין פרישת
הקידמה כוחות ליכוד סיכויי

ידבר כך על
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 שתיערך
בירושלים

 כשעה בפברואר, 28 זה, חמישי ביום
 שושנה״, ״נווה באולם כערב, 7.00

 הכרם. בית ,5 כית־הברם ,רה
מוזמנים. ואוהדים חברים
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