
 מילואים קציני
 תביעות יגישו

* נגד אורחיות ד״ן
 ■שר־ בין היחסים ממערכת שחלק אפשרות קיימת

לבי יגיע צה״ל של הבכירה הקצונה לבין הביטחון
אזרחיים. !בבתי־מישפט רור

 את מבררים מסויימים מילואים קציני
 נגד אזרחיות תביעות להגיש האפשרות

 תפקידו כתוקף דיין, משה
 נהנה אינו בהם בנושאים

בממשלה. ובשר כנסת
 בשר-הכיטחון,

בחבר מחסינות

 ביניהם ושהם, דוויד !תומכי של שבכוונתם נראה
 ת יפלג בם סיעה ׳להקים עופר, אברהם ח״כ גם נמצא

 קבוצתה עם שיתוף־פעולה לקראת שתחתור העבודה,
אלוני. שולמית של

לכהונה נפסל עיתונאי
חיפה בעיריית

 בחיפה, ״מעריב״ כתב של מועמדותו
 המערך מטעם כנציג־ציבור כן־צכי, ראובן

 עיריית של העירונית התחבורה כוועדת
לפ עלול הדבר בי בנימוק נפסלה, חיפה,

בעיתונאי. שלו באובייקטיביות גוע
ה חיפה, עיריית של העירונית התחבורה ועדת

ובעיות בעיר התאורה הכבישים, בנושאי .גם מטפלת

 יצטרף (מיל.) אלוך
השלום למחנה

 בצמרת הן להיגרם עשוייה הפתעה
הצ עם כמדינה הפוליטי כמימסד והן צה״ל

המפורס (מיל.) האלופים אחד של טרפותו
בשו פוליטית לפעילות כצה״ל כיותר מים
דווקא. מחנה־השלום רות

ה ומטובי גיבור־מילחמה (מיל.), האלוף
 מבל בה עד רחוק היה צה׳׳ל, של מפקדים
ה נובח לאחרונה, אולם פוליטית. פעילות

 הפנימית, הפוליטית כזירה התרחשויות
במ הפוליטיים בחיים חלק ליטול החליט

 כתחומים דיעותיו על כגלוי ולהיאבק דינה
והמא הסוציאלי התחום זה ובבלל שונים,

דיין. משה נגד בק

 ■סרב שרון האלוף
 בפני להופיע

חקירה ועדת
תן אתאל (מיל.) חאלוף כי ייתכן לחו־ יסרב ש

 בקובלנות לחקור שתפקידה החקירה ■ועדת בפני פיע
 ב־ פקודות הפרת על נגדו, גונן שמואל האלוף של

כזו. ועדה תוקם כאשר יום־הביפורים, מילחמת
 את להעכיר צורך יהיה בזה כמיקרה

 צבאי, לכית־דין גונן האלוף של תלונותיו
מ ששוחרר שרון, האלוף את לחייב שיובל
 ולמסור כפניו להופיע פעיל, מילואים שירות
חסינותו. את תסיר הכנסת אם רק עדות,

 חותר ■עקוב■ גד
למשרד־האוצר

 את הפסיד יעקובי, גד לשעבר שר־התחבורה סגן
 גולדה. של החדשה בממשלתה שלו השד סגן מישרת
לשע רפ״י חטיבת את נבון יצחק ח״כ ייצג !במקומו

 בחילופים לראות אין אולם שר־החינוך. כסגן בר,
בהיר כשלישי יעקובי של במעמדו ירידה משום אלה

 דיין משה אחרי לשעבר, !רפ״י אנשי של ארכיה
פרם. ושמעון

 בסגן להיתמנות יומרות יש ליעקוכי
האפ הועלתה בבר רפ״י כהוגי שר-האוצר.

 בקונסטלציה יותר, רחוק שבעתיד שרות
כשר-האוצר. יעקוכי יתמנה מסויימת,

 בשטחים !ולעסוק להשתלם יעקובי עומד כך לשם
שר־האוצר. כסגן מינויו את ׳תחילה שיאפשרו

 ועידת־בולוניה
ביוני ־ השניה

וע ישראלים כהשתתפות נוספת ועידה
יו כחודש כנראה בבולוניה, תתקיים רכים

הקרוב. ני
 ותתאפשר המוזמנים, מעגל יתרחב שהפעם ייתכן

מו שאינם ממחנה־השלום חוגים של השתתפותם גם
בולוניה. מצע חלקי כל על לחתום כנים

ומשמונה המועצה חברי משבעה מורכבת הכהנזלית,

עשוי ד״ן
שוב להתפטר

ת אם תופתע אל
־----------י2ש אן

על
וחו הלעג גלי נוכח כשד־הכיטחון.

ה ״תרגיל״ נתקל בהם האמץ סר

 ימים כמה
ד דיין וזה  וי

 פקיד
והו ;

מתפקידו להתפטר וזי

____ שלו חזרה
 הוא כי למקורביו
לפרוש. תאימה

 דיין ודיע
הזדמנות

אח עתה, שפרישתו סכור דיין
 תהיה לא הממשלה, הרכבת רי

 את תחייב ולא כגולדה פגיעה עוד
 חבריו ושאר פרס של התפטרותו

לפרי דיין שינצל התירוץ מרפ״י.
 כגבול הרגיעה בניאה יהיה שתו

להפ המשא-ומתן ותחילת הצפון,
הסורית. כחזית הבוהות רדת

 של מועמדותו שונות. מיפל׳גות המייצגים נציגי־ציבור
 בעיקבות אולם חמערך. מטעם חוצגד. מעריב כתב

אחר. ציבור בנציג בן־צבי הוחלף ההתנגדות,

אחים ריב
הפנתרים בקרב

 להתאחדות להב
רגל* הכדו

לחץ ד״ן
שר יריב למינוי כ

 הפנתרים פעילי על המיסתוריות היריות פרושת
ה בין מזויינת למילחמת־׳אחים הקדמה להוות עלולה
זה. שם על לזכות־ריאשוינים הטוענים השונים אנשים

 הדדיות האשמות עתה רווחות אלה כין
וכספי. פוליטי רקע על כיותר קיצוניות

ש מי להב, (״פינייה״) פנחס תת־אלוף
 צה״ל, דובר שבועות מיספר לפני עד היה

 4למיש האפשריים המועמדים באחד מוזכר
בישראל. הכדורגל התאחדות מנב״ל רת

 שובץ טרם מושבע, הובב־כדודגל שהוא להב׳
מתפקידו. שוחרר מאז אחר !תפקיד לכל

 האלוף של האחרון־כימעט, ברגע המפתיע, מינויו
גול של החדשה בממשלתה כשר יריב, אהרון (מיל.)

 משה של הנמרצת דרישתו בעיקבות !נעשה מאיר, דה
 בן־הטיפו־ האהרדנה בשנה שהיה יריב, האלוף דיין.
 לתפקיד מועמד כלל היה לא מאיר, גולדה של הים
להקים. שהתכוונה בממשלה שר

יריב, של צירופו את דרש שדיין נראה
 כמיקרה בו, התומכים מחנה את לחזק כדי
ה כתוך וניצים יונים כין התמודדות של

ממשלה.
 יהיה אלמוגי שיוסף דיין רצה עצמה סיבה מאותה
ב הסתפק אפשרי, היה לא שהדבר ביוון ובממשלה.

יריזב. של מינויו

רק ■טפל פרס
פלס בהסברת

 האהרון ברגע להוציא הצליח אבן אבא שר־החוץ
 שבחר בעת בו, רצה פרם ששימעון מהשלל שמן נתח
דווקא: כשר־ההסברה לכהן האפשרויות מכל

 שליטתו כתחום תישאר החוץ הסברת
 מישרד־ אל תועכר ולא מישרד-החוץ, של

 כך על נתנה גולדה פרם. שמקים התעמולה
 שלה סנאופ-ההכתרה מפורשת, התחייבות

השבוע.
 פרס של החדש מושר!ד־חהםברה של פעולתו ׳תחומי

 עד מרכז־ההסברה בשליטת !שהיו התחומים את יקיפו
ורשות־השידור. הממשלתית העיתונות לישכת כה,

 אינו לובה
לעזוב רואה

 אליאם לוכה של ההפגנתית הימנעותו
 תביא, לא החדשה, הממשלה בעד מהצכעה
המיפלגה. מן לסילוקו כנראה,
של כיוון מרצונו, לעזוב מוכן אינו עצמו לובה

 ל״מאבק האפשרויות כל את מיצה לא עדיין דעתו
 עתה מסוגלים אינם זאת, לעומת יריביו, מבפנים״.

ופ במיפלגה, הכללית המתיחות בגלל בכוח, לטלקו
הם. אף שנמנעו המפד״ל, צעירי רשת

 ■ק־ס ..אוח״ עורך
חדש פוליס■ שבועון

 מיפלגת שבועון עורך שהיה מי שחם, דויד הסופר
 משה -תביעת לפי זה מתפקידו !ושהודת -אות, העבודה

מת הקרוב, באפריל מהאחד ההל מאיר וגולדה דיין
בעריכתו. חדש, פוליטי שבועון לחוציא כוון

 אישים קבוצת סכיכו עתה מרכז שחם
 כדי כמיפלגת-העכודה, האופוזיציה מחוגי

 כין המיפלגה. הנהגת על בביקורת להמשיך
שיב אישים כמה נמצאים שחם של תומכיו

 להקמת הדרושה הכספים הזרמת את טיחו
החדש. השבועון

 נכנס גאון ■הורם
הלבשה לעיסק׳

ה תחומי את מרחיב גאון, יהורם והזמר השחקן
שלו. הכלכלית פעילות

 אופ• עם בשותפות גאון, הקים לאחרונה
 לנשים. אופנה מלבושי לייצור מיפעל נאית,
 כלבד, ניסיוני הייצור היה הראשון בשלב
מת גאון בי נראה ההצלחה, לנוכח אולם
המיפעל. את להרחיב כוון

 והמחדל המילחמה אנשי
 מחנה יהלכו האם ־ שוו

והקיומה? השלום
ידבר זה נושא על

אבנר׳ אורי
 הבא, ד׳ כיום מרי מטעם באסיפה

כערב 8.00 כשעה כמארם, 20

ה פ י ח ב
29 ירושלים רה׳ ״ביתנו״, כאולם
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