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אותו שאיבד דיין.
התגלה כלתי־חשוב, מידע הכיל בירושלים,

ד*יי*1הם *המיברק
 פרס, שמעון מצד שהושמעו לטענות בניגוד
 למשה לעיון שמסר הסודי המיכרק כאילו

״דיפלומט״ כמלץ —
-------------------כל־ •ע

 האמיתי. תוכנו השבוע
 בוושינגטון, ישראל שגריר של שמיברקו מסתבר
הופש מידת על מפורט מידע הכיל דיניץ, שימחה
 במשא־ ארצות־הברית כלפי לישראל שנשאר ר,פעולד.

 במיברק מסר דיניץ הסדר־הביניים. לקראת ומתן
 האמריקאית, הצמרת על ביותר אינטימית אינפורמציה

 לתמרן ישראל לממשלת עוד ניתן מידה באיזו והערכה
 ובינם קיסינג׳ר הנרי שר־החוץ פורד, הנשיא בין

הקונגרס. לבין
 שבפגישות על השבוע, התמרמר עצמו שר־הביטחון

 בעניין דווקא מתעניינים הם עיתונאי־חוץ עם שלו
 להתעניין במקום הסודי, המיברק פרשת כמו מבוטל

איסטרטגיים. בעניינים בעמדותיו

1ב* קרע
דיעקובי ד״ן

 גד שר־התחבורה שערך מסיבת-פרידה
 ישראל של המייועד לנציג כביתו יעקוכי

 גרם הרצוג, חיים כאומות־המאוחדות,
 משה הקודם, אלילו לבין כינו מוחלט לקרע
דיין.
 את יום־הכיפורים מילחמת על בספרו תקף הרצוג
 אויבים־בנפש. הפכו והשניים רבה, בחריפות דיין משה

דיין, של לבן־טיפוחיו השנים כל נחשב יעקובי

 חתמו וערבים, יהודים עיבור, אנשי במאתיים
 באוגוסט 2 הקרובה, בשבת להקים הקריאה על

מגידו צומת בחורשת בבוקר, 10.30 בשעה ,1975

□ ו ל ש ־ ה נ ח מ
 של בעתיד אמונתם את להביע כדי יהודי״ערבי,

 ״גבולות- לא פי דעתם ואת וביטחון, צדק שלום,
 וההתנחלות השטחים כיבוש המשך ביטחון״,

 אלא _ ושלומה המדינה ביטחון את יבטיחו בהם
ה שני של הלאומיות בזכויות ההדדית ההכרה
 בחופש, לחיות הזכות מהם אחד לכל אשר עמים,
משלו. ריבונית במדינה ובביטחון, בשלום

:דברים
ם׳ אסנד■ אור■ מירון דן פרו
ר דורון עז ל־ ק אמנון ד״ר ג ליו פ  ק

ק חייב פ׳  קדדועו אניס ד״ר טוב■ תו
ריפתין ■עקוב ילין־־מור וחן

בהן אהרון
:הקראות

□ וסמית ■ב■ המשורר■□ ס א ק ל־ א
 טכס גיבעת־עוז קיבוץ ליד ייערך העצרת בתום

 ומדינת- מדינת״ישראל בין הגבול ציון של סמלי
 1967 יוני מילחמת שעד הגבול הוא — פלסטין

 טובה. ושכנות שלום של קו יהיה אשר —
מאורגנת: להסעה ריכוז מקומות

.7.15 בשעה האומה, בנייני לייד ירושלים, •
8.00 בשעה הבימה, רחבת תל־אביב, •
8.30 בשעה ,25 חורי רחוב חיפה, •
 השעון, ליד המייסדים, כיכר פתח״תיקווה, •

.8.00 בשעה
.8.00 בשעה המצבה, לייד בת״ים, •

 בממשלה ואחר־כך במישרד־החקלאות, שגידלו
 בעיני מסיבת־חקוקטייל נחשבת כן ועל רפ״י, מטעם
 המסיבה את שהחרים דיין, בפני ליריקה רפ״י אנשי

 גרמה בכנסת, דיין מקורבי לדברי אליה. בא ולא
לדיין. יעקובי בין מוחלט ניתוק־יחסים המסיבה

 קיצוו־ת חמנית
רביגוביץ בעמדת

 כתקופה שינה רבינוכיץ יהושע שר־האוצר
 כצורה המדיניות עמדותיו את האחרונה
 לממשלה. חבריו את שהפתיעה קיצונית,

 דיעותיו את להביע רבינוביץ מיעט שבעבר בעוד
 בעמדותיו עיקבית בצורה ותמך מדיניות, בשאלות

 הוא האחרונים בימים הרי רבין, יצחק של המדיניות
 בהשגת התומכים למחנה ובמפורש בגלוי הצטרף

 מחיר.״ בכל ״כימעט מצריים עם הסדר
 וחששו המדינה, של הכלכליות הבעיות כי נראה

 יתקבל לא אם כללית מפולת מפני שר־האוצר של
 שהביאו הם רב־היקף, כספי אמריקאי סיוע במהרה
 בשעתו שגרמו כפי — רבינוביץ של בעמדתו לשינוי
ספיר. פינחס של דומה לעמדה

דון ס  המר ז
דממעודה ■צמרר

אחרי יגבר, בממשלה המפד׳׳ל של כוחה
לממשלה שיצטרה ורהפטיג, לזרה שנוסח ------ ----ך ^-----------------------------------

'1 1 האופוזיציונית עמדתו למרות שר. של תיק
 יסכים חזני, מיכאל המנוח השר של כמקומו

לקבל המפד״ל, מצעירי המר, זבולון גם
 הרב של המפורש האיסור ולמרות המר, של

 שיסביר ניסוח ימצא הוא קוק, צבי יהודה
לממשלה. להצטרף הסכמתו את
 אריק שאם כנראה יהיה המר של הנימוקים אחד

 הסכים הממשלה, למדיניות בהתנגדותו הידוע שרון,
 בכך יש לראש־הממשלה, יועץ תפקיד עצמו על לקבל
 ואם לממשלה, כניסתו לגבי גם עיסקה היתר משום
 את להביע ולא אלם עצמו על לגזור מותר לשרון

לו. גם הדבר מותר בפומבי, דיעותיו

 ■שני□ השרים
הממשלה בישיבות

 הגיעו ממשלת־ישראל משרי אחדים
 ואפיסת• תשישות של למצב לאחרונה

מוחלטת. בוהות
 האינטנסיביים הדיונים בי נראה

 הסדר־הכיניים, כשאלת הממושכים
 מוטרדים שכהן האחרות והבעיות

 שבו למצב גרמו שרי־הממשלה,
 לישיבות השרים מרבית מגיעים

 חסרי־עירנות סחוטים, הממשלה
 השרים, אחד הגדרת לפי ומבולבלים.

 בישיבותיה הממשלה נראית
 בסיבוב מתאגרף ״במו האחרונות

.״16ה־
 אינם ששרים כף לידי הגיעו הדברים

 כישיבות לנמנם עוד מתביישים
הממשלה.

 סירב מאיר
שר להיות

 את ד,שבוע דחה מאיר, אחרת המיזרחי, בנק מנכ״ל
 מטעם בממשלה כשר יכהן כי המפד״ל ראשי הצעת

 הצדדים כל על המקובל כמועמד עלה שמו המפד״ל,
 בפוליטיקה. מעורב שאינו כלכלה, כאיש

 ש״כנק ביוון ההצעה, את דחה מאיר
 נמצא מנהלו, שהוא המאוחד,״ המיזרחי
 יכול הוא ואין התרחבות, מסע של בעיצומו

עתה. לעזבו

 ■עווב מועד* גיעבר
הממשלה את
כסגן המכהן מועדי, ג׳עכר הדרוזי העסקן

 כהונתו את לנטוש עומד שר־־החקלאות,
הממשלתית.

 ובהשכלתו, באישיותו בולט שאינו הדרוזי, העסקן
 על נמאס מייוחדים, כישרונות שום מגלה ושאינו
 להיות אפשרויות: שתי לו הוצעו המערך. ראשי
 להתמסר או הדרוזים, של העליון בבית־הדין קאדי

 המערך לו יעזור השנייה, באפשרות יבחר אם למיסחר.
עסקיו. באירגון

ר את יחליד ויינשל שי
 יתמנה ויינשל, דויד משרד־השיבון, מנב״ל

 בנק של המנהלים מועצת יושב־ראש
 זאב לשעבר, שר־השיבון כמקום ״טפחות״,

שרף.

ה ר ו מ ז אירי־*-- •13 ו

ם ט ר בי ס ו ה י ר פ פ 1 ל
- בספק -

 '׳י' מו #ל המזיתכנ הפתככה שוב
 *וחדי לפפדיהם► וכידעם ::איקרית
 כממשלת שדים שכמה

^ חאן־זדוגימ: בשבועות
- שריב וזהיכ^^: ;ד!עמ!ד•:

 התנגדות .״4 ופרס הילל גלילי, —
 לאשר מוכן כרידב השר לכך. חדיש?

^ של האזריוא את ו  : אך הכפדימ,:ת
 :8ול ראש־חממ^לת:יצ#:רכלן:מו^ס,

דשמידג::::את :עדיין ..הביע.
1י

 מישרד מנכ״ל בידי היושב־ראש תפקיד היה השנים כל
 גולדה בקשת לפי התפקיד את קיבל שרף השיכון.

 ידידה, לשרף, ציבורי תפקיד להבטיח שרצתה מאיר,
 שרף את מחליפים עתה לממשלה. הוכנס שלא לאחר

הזה. לתפקיד הטבעי במועמד

 רשות ינהל עירוני
ביטחונית חברות

 הביטחון, מישרד של הפורש הכללי המנהל
חדש. גוף כמנהל מינוי יקבל עירוני, יצחק
 החברות כל את להעמיד שר־הביטחון בכוונת

 של מרות תחת מערכת־הביטחון של הממשלתיות
זו. רשות לנהל מועמד עירוני אחת. רשות

 מעבר עה1ו? חודה
ליעוראד! מסיבות־גז

 שהיה מי גבע, יוסף (מיל.) האלוף גילה מדהים גילוי
 ששת־הימים, מילחמת בימי בוושינגטון צה״ל ניספח

 ישעיהו הפרופסור עם השתתף שבו בוויכוח
:אבנרי ואורי ליבוביץ

 בי החשש עלה ששת־הימים מילחמת ערב
 כגאזים להשתמש עלולים צכאות־ערב

 נכונותה את הביעה ארצות־הברית רעילים.
 לישראל. מסיבות־גאזים דחוף כאופן לספק

 — קנדה כשמי ארצה להטיפם צורך היה
 המסיבות. מעבר להתיר סירבה קנדה אולם
 האמינו אחרים, רבים כמו הקנדים, :גבע של הסברו

 רצו לא כן ועל במילחמה, להפסיד עומדת ישראל כי
הערביים. המנצחים זעם את עצמם על להעיר

מתמרמרים השופטים
 והמחוזי השלום בתי־המישפט שופטי

 התמרמרות להביע ממשיכים כתל־אכיב
 לפני הועלתה שמשכורתם אחרי גם וכעס,

 ל״י. 1000ב־ של כסכום אחדים שבועות
 שילמו כאשר אותם, רימו שבעצם טוענים השופטים

 ל״י 300 כולל ל״י 1000 של הסכום זו. תוספת להם
 אחרות, והוצאות טלפון עבור והוצאות תוספת־יוקר,

 לירות כמה של היא האמיתית ההעלאה שבעצם כך
 את השופטים יחדשו הפגרה אחרי מייד בילבד.
יותר. גבוה שכר־עבודה עבור מאבקם




