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סיןף 1 תיגו
 - נס־עת־פרס
מת1מסע־פירס

 לארצות־ פרס, שימעון שר־הביטחון, של נסיעתו
 ונועדה ממשית, תועלת חסרת היא הברית

 הביטחוני, הרכש נושאי כל בילבד, לצורכי־פירסומת
 על־ידי כבר סוכמו לסכמם, כביכול נוסע שפרם
 , הד״ר עם שנערך במשא־ומתן השרים צוות
 פגישותיו בארץ. שהותו בעת קיסינג׳ר הגרי

 ושר־ההגנה קיסינג׳ר עם פרס של הצפויות
 על דבר להוסיף כדי בהן יהיה לא האמריקני

סוכם. שכבר מה
 פגישות פרס לשימעץ :מצפות זאת, לעומת

 ורישתות־טלוויזיה עיתונים מערכות עם
 המטרה את המהוות למענו, שאורגנו

 חברי־ כקרב נסיעתו. של העיקרית
 כתקופה אם ספיקות, הועלו הממשלה

 כציפור והולכת גוברת התנגדות של
 לא לישראל, הסיוע להיקף האמריקני

 שמן תוספת פרס של ביקורו יהווה
 על עמד פרס אולם למדורה.

נסיעתו. מימוש

האוצר הפסדיבקרב התארגנות
כמפדייד היונים

 ח״כ של כהנהגתם כמפד״ל, היונים
 עומדים אונא, ומשה מלמד אברהם
 במישקל־ נרחבת ציבורית כפעילות לפתוח

גוש־אמונים. לפעילות נגד
 בשם המתכנים הדתיות, היונים של ההתארגנות

 לכלול עומדת מאוזנת״, דתית לציונות ״החוג
 מיוחדות. הסברה חוברות והפצת פומביים כינוסים

 שעימהם — החוג אנשי יסתמכו השאר בין
 של דיעותיו על — רבים דתיים פרופסורים נימנים

 של הרוחני מנהיגה סולובייצ׳יק, דב יוסף הרב
 המתנגדים נגד בגלוי שיצא האורתודוכסית, היהדות
 התייצבותו בעיקבות ולהסדרי־הביניים. לנסיגה

 עשויים בהסדר, לתמיכה סולובייצ׳יק של
 למתן קוק הכהן יהודה ■והרב גורן שלמה הרב

להסדרים. התנגדותם את ולהצניע

 - ,״השטח■ המיסמר
עפיאד סעדיה של

 לוועדת־הכנסת שהוגש הסודי, המיסמד
 מדיניות כניתוח העוסק לתקציב־הכיטחון,

 ישראל של האיסטרטגית הביטחון
 חברי* של וביקורתם זעמם את ושעורר
 סעדיה פרופסור על־ידי חוכר הוועדה,
 לתיבנון שר־הביטחון יועץ עמיאל,

 ארור• לטווח המשק עצמאות
 ״שיטחי, הוא כי טענו הוועדה שחברי המיסמך,

 ונושא חתימה, ללא הוגש כל־ערך״, וחסר רדוד
 שר־הביטחון ״יועץ של הכתובת את רק עליו

 את לזהות ניסו תחילה איסטרטגיים״. לעניינים
 שכיהן מי הרכבי, יהושפט (מיל.) כאלוף מחברו
 לשר־הביטחון, איסטרטגיים לעניינים כיועץ
 הסתבר אולם בחו״ל. לשנת־שבתון בינתיים ושיצא

 הוא לשעבר, רפ״י מפעילי עמיאל, סעדיה כי
המיסמך. מאחרי שעומד

- מהרפורמה -

מהמצופה קטנים
 המלצות לפי במיסים, הרפורמה ביצוע כי החשש
 בשיעור הפסד לגרום עלול בן־שחר, ועדת

 התקציב בשנת המדינה לאוצר ל״י מיליארד 1,5 של
 הפסדי כי מסתבר עתה התבדה. — הנוכחית

 יעלו לא המיסים שיעור מהפחתת כתוצאה האוצר
 המקורי. האומדן כמחצית ל״י, מיליון 750 על

ההפרש כי טוענים האוצר שחוגי כעוד
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 במישהר כחשוד כלוא הוא שם
שמתפרשט בסמים.

 פעמים כמה נעצר כאשר בישראל :
 מ)דארץ יצא כמעשי־פריצה, כחשוד

כעת דמיזרוהחרחוק. כשנה, לפני :::
ערי טיול רושש מןא:בנפאל ש

כבית־חולים. ואושפז נחש יל״ידי
 נעצר הוא שבועות פיספר פני
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 בחודש להיפתח עומד ומישפטו
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 עם משבר צפו*
העצמאיים הליברלים

 להיווצר עלול יהכא הממשלתי המשכדון
 בנושאים הצעות היוזמים הל״ע, עם דווקא

בממשלה. השנויים־כמחלוקת
 בדבר החוק לשינוי הצעה הל״ע הציעו שנה לפני

 את להקפיא הסכימו הם פסולי־חיתון. נישואי
 גורן שלמה הרב של הבטחתו לאור בהצעה, הדיון

 שנה שחלפה כיוון בעצמו. זה בתחום לפעול
 דיון לתבוע הל״ע נציגי עומדים געשה, לא ודבר

 המפד״ל. עם עימות ליצור העלול דבר בהצעתם,
 ויכוחים: לגרום העלולות נוספות תביעות
 את להעביר קול משה שר־התיירות של תביעתו

 מישרדו, לאחריות בן־גוריון התעופה נמל
 הצעת־חוק להציע זיידל הלל ח״כ של וכוונתו
 גם לפיד, חיוניים, בשירותים שביתות לאיסור

 הל״ע מול כשוט כשביתות. יוגדרו סנקציות
 לשינוי הממשלתית הוועדה את לבטל האיום מונף

 השד־ללא־תיק עומד שבראשה הממשלה, מיבנה
האוזנד. גידעון

חדשים
לצה׳יר

 עומדים חדשים אלופים שד שורה
כצה׳׳ל. הקרוב כעתיד להתמנות
 תיעשה האלופים לדרגת ההעלאה

 לא שכה משנה, יותר אחרי
 כצה׳׳ל אחד קצין אף הועלה
אלוף. לדרגת

 כולם שייכים החדשים האלופים
 כצה׳׳ל, המפקדים של החדש לדוד

 כציבור ידועים אינם ושמותיהם
 לפני שעוד יש ביניהם הרחב.

 יום־הביפורים, כמידחמת שנתיים,
אלופי־מישנה. בדרגת בצה״ל שירתו

ל 1 צ 1 י1ך 0*1 " |  צה״ל כי השמועה י
# 1 את לפנות עומד י *■•* י * <111 1
 לא מצריים, עם הסכם־הביניים במיסגרת הגידי, מעבר
הקב בין בתיקשורת קצר עצמו. לגידי עד כנראה הגיעה
לבין בגידי, צה״ל במחנה בינוי בעבודות שעסקו לנים׳

הירשה רביו
להתפטר לאריק

 ראש־חממשלד, בין חחדוקים ד,אישיים היחסים
בץ יצחק  לא שרון, אריאל (מיל.) אלוף ליועצו ר
 בתפקידו, להמשיך אריק של בהחלטתו שיקול היוו

 מצריים. עם להסדר־הביניים התנגדותו למרות
 הוויכוח ימי כעצם כי מסתבר עתה

 בכוונתו כי שמועות נפוצו כאשר הגדול,
 כמחאה מתפקידו להתפטר אריק של
 היה כסיני, מעברי־ההרים נטישת על

מתפקידו. שרון את !מוכן!לשחר רבץ
 רכין הבהיר ביניהם שנערכה כשיחה
 שיקוליו, את יכבד הוא כי לאריק

 ככד יראה ולא להתפטר, יחליט אם
בו. אישית פגיעה

 מיספר לפני עד חלמאית. לטעות גרם מישרד־הביטחון,
בעי היה כבר ההסדר על שהמשא־ומתן בעת שבועות,

 במחנה לצקת מישרד־הביטחון קבלני המשיכו עדיין צומו,
 המצרים יגיעו כאשר חדשים. לחדרי־אוכל יסודות בגידי

אנטי־טנקיים. מחסומים הם שאלה יחשבו ודאי הס למקום,

 הגבייה, מהעמקת כתוצאה נגרם באומדן
 מתנגדי עומדים העצמאיים, אצל כעיקר

 בדי זו כעובדה להשתמש הרפורמה
 לא השכירים כי טענותיהם את להצדיק
 והנהנים — מהרפורמה דבר הרוויחו
 ההכנסות כעלי הם ממנה היחידים

הגבוהות.

דחה 1עו עמוס
כקונסול מינוי

 שהוצעו הצעות דהה עוז עמוס הסופר
 כאחת כקונסול־תרכות לכהן לו

ישראל. משגרירויות
 סירובו את ד,סביר חולדה, קיבוץ איש עוז,
 במישרה לכהן איש־רוח או סופר של שהיענותו בכך

המיפסד. משרת אותו הופכת כזאת,
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