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 התייצב הילל, שלמה שר־המישטרה,

 הסדר־הבינייםשולליכראשבמפתיע
הממשלה.בתוףהמוצע

 בורג, ויוסף רפאל יצחק חמפד״ל, שרי שני כמו
 אישור על בממשלה ההצבעד■ בעת הילל, גם נמנע

 בדיעותיו תקיף היה הוא אולם הישראלית. ההצעה
הדתיים. השרים מאשר יותר ובהתבטאויותיו

ח ת ב מ ב ה שו
דיין ביד*

 להיות רביו ממשלת גורל עלול פאראדוכסלי באופן
 הסדר־הביניים כלפי דיין, משה של בעמדתו שוב תלוי

 השבוע יציאתו ערב למצריים. ישראל בין המוצע
 דיין הסתייג כבר בקנדה, והרצאות נופש למסע

 צורת את בספק השאיר אולם המוצע, מההסכם
 הכנסת. לאישור ההסכם יוגש כאשר הצבעתו

 בראש להתייצב דיין משה יחליט אם
 לגרום עלול הוא מסיני, הנסיגה מתנגדי
 רפ״יאנשיכאשרהממשלה,להפלת
 בודדיםח״כיםכמהועודבמערךלשעבר

 אליו.יצטרפומהקואליציה
 רביו עם לעימות להגיע רוצה דייו אם ספק אולם

 עדיין המקווה דיין, דווקא. מסיני הנסיגה רקע על
 הוא כי יודע בשילטון, עמדת־מפתח ולתפוס לחזור
 להאמין קשה האמריקאית. הממשלה לתמיכת זקוק

 שהכשיל כמי כל, לעיני שיציגו, במהלך יסתכן שהוא
 פורד של הפוליטי לעתידם חשובה כה יוזמה

וקיסינג׳ר.

ת כני אבן תו
יהודיים לעניינים שר

מינויו עם כד־בבד ראש־הממשלה, סגן הסוכנות.-------------ףו״כי|
התפקיד, של חדשה בתפיסה זו הצעה קשר אבן

מי
אמינים? האידי

 בתל־אביב, ייערך זה נושא על רב־שיחה
 באוגוסט, 20ה־ זה, ד׳ ביום בבית־סוקולוב,

בהשתתפות: בערב, 8.45 בשעה
 אבורי אור■

(..קצוץ״) בוקר שלמה
קצא״א) מחלקת־הים, עובדי ועד (חבר

לו• משה
הדירוגייס) הימאים (מזכיר

פרץ שע1■ה
אשדוד) בנמל התיפעול פועלי ועד (מזכיר

משיריו יקרא יכי

 ההצעה את הסף על דחה לא אכן אבא
 ספירפינחסשלתפקידואתלידיולקבל

 — היהודיתהסוכנותהנהלתיו״ר — המנוח
 נגדי:תנאיהעמידאלאשפורסם,כפי

כדרגתאוליבממשלת־ישראל,בשרמינויו

 מעיו של מקביל מעמד הסוכנות הנהלת ליו״ר שיעניק
 אבן רצה לא זאת לעומת העולם. יהדות לענייני שר

 הממשלתי, המעגל מן הוצאתו עם סופית להשלים
בילבד. הציוני למישור מעברו על־ידי

ש מגעים דו חי ל
ם חסי בריה״מ? עם הי

 לאחרונה כי טוענות עיקשות שמועות
 לבירורמאחרי־הקלעיםהמגעיםהתחדשו

 הדיפלומטייםהיחסיםלחידושהאפשרות
 כניגודלכרית־המועצות.ישראלכין

 — בעברזהכנושאשהיוקודמיםלגישושים
 נעשים— סובייטיתכיוזמהבולםשהיו

 ישראלית.כיוזמההפעםהמגעים
 ישראל ממשלת עתה מעוניינת שמועות, אותן לפי

 שייווצר למיקרה ברית־המועצות, עם היחסים בחידוש
 שיביא דבר קיסינג׳ר, הנרי הד״ר עם קרע שוב

 לארצות־הברית. ישראל בין גלוי למשבר
 האפשרות לרבין הוצעה כאשר הלא־רחוק, בעבר

 המיפלגה מזכיר לביו בינו פגישה להסדיר
 הגיב הוא ברז׳נייב, ליאוניד הסובייטית, הקומוניסטית

 את ודחה באספמיה,״ ״חלומות במילים עדיין
הצעת־התיווך.

א ף וצ״3ק מעדי
ר א ש ה א ל ל כ ב

 היושב קאפוצ׳י, הילאריון הארכי־כישוף
בכית־להישאריעדיףכשנה,זהבכלא

 מישראלמגורשלהיותתחתהסוהר,
לארצות־ערב.

 אינו המוחזקים, בשטחים רב רכוש בעל קאפוצ׳י,
 הצעה וידחה שבשליטתו, האדמות על לוותר מוכן

 גם הוא לו. תוגש אם גירוש, תמורת שיחרור של
 בידי היום המוחזקים מהשטחים, יגורש שאם חושש

 מלפני למישרתו לחזור סיכוי כל יאבד היהודים,
 ארבע לומד בכלא, גבוה מוראל מגלה הוא מעצרו.

 התנאים שבו למקום שיועבר רק ומבקש שפות
 על־ידי להתקבל עשוייה זו בקשה יותר. נוחים

בדבר.הנוגעים

ה ד ל שרוייה גו

און כ ה בדי ש ק
 ראש־־הממשלה של מצב־בריאותה

 כתקופההורעמאיר,גולדהלשעבר, •
 התחלואיםשורתאדהאחרונה.

 פרישתהמאזסובלתהיאשמהם
 ככרושכגלדםמראשות־הממשלה,

 לכתי־חודיםפעמיםמיספרהוכנסה
 דיכאוןנוסף-עתהנמרץ,לטיפול

קשה.נפשי
 היא כי טוענים גולדה שדמקורביה
 ממותוחמורהכצורההושפעה

 רופאיהספיר.פינחסשדהפיתאומי
 להיותעלולותלדיכאונהכיחוששים
מצב־כריאותה.עלהשלכות

ש א ב. ר ש. ה

ר ק ת ח שי א רא

ד ר ש ת מ תו ד ה
 מישרד־הדתות צמרת את חקר השב״ב ראש

 שנאלץכומרבדברידיעההדלפתעל
כן־גוריון.כנמל־התעופהלהתפשט

 שבועיים לפני זה במדור שהתפרסמה הידיעה,
 בארץ הכנסיות שראשי גילתה )1979 הזה (העולם
 אנשי־ של הגסה התנהגותם על כעסם את הביעו

 סופר השאר ביו בן־גוריון. בנמל־התעופה הביטחון
 שירותי־הביטחון אילצו שבו האחרון, המיקרה על
 הרוסית, ראש־המישלחת של סגנו ניקולאי, האב את

 הטלוויזיה על־ידי הועתקה הידיעה עירום. להתפשט
 על לקוראיו דיווח מעריב היומון וגם הירדנית,

הכנסיות. ראשי של כעסם

ה ע צ ם ה אי ל ה ת ל א
לני ב ר ק פ ע ה

 לירות מיליוני מאות שד הצפוייה ההזרמה
 תוטל שעליהם כסיני, לקכלני־העפר

 החדשקו־הכיצוריםאתגםלכנותהמשימה
ממעכרי־ההרים, הנסיגה אחרי צה״ל של

—ההכרות את להלאים הצעה העלתה העבודות.אתהמבצעותקבלניות
 מישרד־הביטחון ראשי ביו בשיחה הועלתה ההצעה

 המישפטיים ההיבטים נבדקים ועתה ומישרד־האוצר,
הנושא.של
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ציה חי פנימית אופ
זיאל־על״ למנב׳״ל
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ר ב ה דו טר ש מי ה

 הבטחות, מקיים אינו כן־ארי כי כטענה
 כ״אל־עד״הבכירההפקידותביןומסכסך

<הפרד־ומשול. שד מגמה מתוך
 נמתחה אל־על הנהלת של האחרונות הישיבות באחת

 מההתקפות נדהם אשר בן־ארי, על גלוייה ביקורת
 ערך הישיבה אחרי הישיבה. את לנעול ומיהר עליו

 ועם מנהלי־אגפים עם שיחות של סידרה בן־ארי
הסערה. את להשקיט בניסיון אחרים, בכירים פקידים

 1 ברדיו, מערבת־החדשות איש אלמוג, איתן
ישראל. מישטרת כדובר להתמנות עומד

 דחה רוזודיו, שאול המישטרה, מפכ״ל
 לקבל הארצי כמטה קצינים שד כקשות

 מחוץ איש לקחת והחליט זה, מינוי
 ולא לו, נאמן שיהיה כדי למישטרה,

 אופוזיציה המהווים בכירים לקצינים
דרוזוליו. פנימית

 האחד נוספים: דוברים שני המישטרה מחפשת עתה
 לשר, ישירות כפוף שיהיה למישרד־המישטרה,

 התפקיד את הציעו בזמנו האזרחי. למישמר והשני
 אולם הלפרץ, דן במישרד־האוצר, ספיר פינחס לעוזר

ההצעה. את דחה הלפריו

סט׳ !גירוסל□ פו
ה דירי ט ארי א ר
 כעיתון העורך כהונת על המאבק

 לסיומו,מתקרבפוסט״״ג׳רוסלם
ראט. לאריהיימסרהמיוחלכשהתפקיד

לסיומו,מתקרבפוסט״״ג׳רוסדם
 ן שהתפקיד קימחי, דוויד היהודי־הבריטי העיתונאי

 כי לו משנתברר הסף, על אותו דחה לו, הוצע
 עובדי עם ארסי במאבק אותו לסבך עלול הדבר

 ולא בפרים, משלו, בעניינים טרוד קימחי העיתון.
לגופה. ההצעה שקילת לידי כלל הגיע
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