
קיך י״יגי
 ראש־־הממשלה

המרל״ד הוא
 לבין רבץ יצחק ראש־הממשלה בין היחסים

 להחריף עלולים פרס שמעון שר־יהכיטחון
 האשמה כעיקכות לנקודת־משכר, עד
 ידיעה במתכוון הדליף רבץ כי פרס, של

 שלו. בדימוי לפגוע שנועדה
 האמריקאי שר־ההגנה של בסירובו הוא המדובר
 עם פגישת־עבודה לקיים ראמספלד, דונאלד החדש,

 בארצות־הבריח. זה של הנוכחי ביקורו בעת פרם,
 את מאשימה מישרו״הכיטחץ צמרת
 לפירסום, זו ידיעה בהדלפת רכין יצחק
 שהגיע שהמידע העובדה ציץ תוך

 וכי ולפרס, לרבץ רק ידוע היה לעיתונות
 אותו. לפרסם עניין היה לרבץ רק

 מערך להפחית רבץ התכוון פרס אנשי לטענת
 הרושם את וליצור בארצות־הברית, פרס של ביקורו

 יבקר שהוא־עצמו בעת רק ויסוכמו ייחתמו שהדברים
 בזעם פרס שמעץ הגיב שנודע, כפי בוושינגטון.

 המשך בכך רואה הוא כי וטען המידע, הדלפת על
בו. רבץ של מילחמתו

 מארצות־הברית בשובו מייד יתבע הוא הנראה, ככל
זו. בפרשה ראש־הממשלה עם מייוחד ביחר

איוו ארי?
ר מתכוון ט פ ת ה ל

 יצחק שראש־הממשלה לכך סימן כל שאין למרות
 הביטחוניים למחדלים בקשר משהו לעשות עומד רבץ

 יועצו שבועיים לפני התריע שעליהם החמורים,
 נראה שרון, אריאל (מיל.) אלוף לענייני־ביטחון,

 שלו איום־ההתפטרות את יגשים לא אריק כי
הקרוב. בזמן
 שבו לרבץ, במיכתב להתפטר כוונתו על הודיע אריק
 למחדלי־הביטחץ שותף להיות מוכן אינו כי טען

 רבץ עם שיחה אחרי רק במדינה. עתה המתרחשים
 כיצד לראות כדי חודש, עוד להמתין אריק הסכים

הצביע. שעליהם הליקויים לתיקץ ראש־הממשלה פועל
 כי ויסתבר החודש יחלוף באשר גם אודם,
 ממשיכים והעניינים אצבע, נקף לא רבץ

 יממש לא כה, עד שהתנהלו כפי להתנהל
 כנראה, השתכנע, הוא איומו. את אריק

 לא לה מצפים שהכל כשעה התפטרות בי
 זה נשק לשמור עליו ובי אפקטיבית, תהיה
 בו להשתמש כדי יותר, מתאים למועד

במפתיע.

שם ־ זמיר  ר
שפט ת־המי המחוז■ בי

 עמוס כתל־אכיב, בית־מישפט־השלום שופט
 כית־יהמישפט כרשם להתמנות עומד זמיר,

כתל־אכיב. המחוזי
 בדרגה מהירה עלייה מהווה זמיר של זה מינויו

 הצעירים השופטים כאחד נחשב אשר לשופט,
 ואשר בתל־אביב, בבית־המישפט והמבריקים
 חומר־הראיות כאשר במישטרה, נזף רבים במישפטים

 לדין העמדתם את הצדיק לא נאשמים נגד שהביאה
עינויי־דץ. להם וגרם

ס  1טציו עמית ג
שלת מ מומחים מ

תיאום או קשר וללא שרץ, לאריק במקביל

 (מיל.) האלוף ,,בור״, מנכ״ל גם הציע עימו,
 להקים דראש־הממשלה עמית, מאיר

 תקופת על להתגבר בדי ממשדת־טומחים,
המדינה. נקלעה שלתוכו המשבר

 להקים לו והציע פרטית, במסיבה רבץ עם נפגש עמית
 שונים. בתחומים מומחים על המבוססת ממשלת־חירום

 .פיפלגת־ כי בהסבר על־ידו נומקה עמית של ההצעה
 שהוא עמית, של לטענתו עוד.״ קיימת אינה העבודה

 העבודה ומיפלגת המערך חדלו ותיק, מפא״י איש
 עליהם להתבסם עוד ניתן ולא ביכלל, לתפקד

___________________________המדינה. בהנהגת

ט קשיים ק די ל
שרד״הביטחון במ

 האלוף שר־יהכיטחץ, של המייוחד עתרו
 של החדש ומנכ׳׳לו טל, (״טליק״) ישראל

 זוסמן, <״םיקו״) פינחס מישרד־הכיטחץ,
 כקשיים קודמיהם, כמו הם, גם נתקלים

 מהותיים דברים לשנות כניסיונות
כמערכת־הכיטחץ.

 הקיימת, במתכונת ואירגון סדר נוהל, בענייני
 בעיקר שיפורים, מיספר להכניס השניים כבר הצליחו
 פעם בכל אולם המערכת. על הביקורת בתחום

 מתגלה יסודיים, דברים לשנות ניסיון שנעשה
המישרד. פקידות של עיקשת התנגדות

האנגלי הילד הורי
את ■תבעו

לדין הדיילת
 שהוחזר כורט, לי הילד של אמו

 פרשה אחרי לאנגליה שעבר כשבוע
 יחד שוקלת הציבור, את שהסעירה

 הילד, של החורג אביו כעלה, עם
 דיילת נגד מישפטית תביעה הגשת

 אייבנבאום. בכרלי ״אל־־על״
 ואביו כרומנד אנג׳לה הילד, של אמו

 טוענים ברומנד, דויד המכונאי החורג,
 בעיתונות נופחה הפרשה כל כי

 את אליה שלקחה הדיילת, על־ידי
 בדי בו, רצה לא איש באשר הילד

 אותם. להשמיץ ובדי כפירסום לזכות
 גמל* כמישטרת תיק נפתח בינתיים
 תקף אשר כרומנד, דויד כנגד התעופה

^ את ן צ פ ^ ט ׳ ו ר

 שמעץ שר־־הביטחץ, של הבטחתו למרות
 ולסיקו, לטליק מלא גיבוי להעניק פרם

 וההחלטות ההכרעות את שד־הביטחץ דוחה
דברים. לחתור נוטה ואינו

ל פרישות של ג
במס״ההבנסר■

 על להטיל הממשלה עומדת שבה בתקופה דווקא
 חדשות משימות במישרד־האוצר מס־ההכנסה אגף
 המשברים באחד האגף נתון הגבייה, העמקת ואת

 ברור שלא בילבד זו לא בתולדותיו. ביותר הקשים
 חדשים, עובדים לגייס מס־ההכנסה נציב יצליח מניין
החדשות, המשימות על להתגבר כדי רואי־חשבון, בהם
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 נוצר פקידי־שומה כמה של כמישרדיהם

למלאו. ניתן שלא ריק, חלל של מצב

 מישרדי־החו׳ן
במועצת מתענ״נים

טין מ אל-פל שר ׳
 ישראל־ שלום למען הישראלית המועצה של כינונה
 דיפלומטיים בחוגים בלתי־רגילה תכונה עורר פלסטין

בישראל.
קיבלו העולם, ברחבי הידיעה פירסום אחרי

 מטעם דחוסות דרישות שגרירויות כמה
 על סרטים שביקשו שלהן, מישרדי־החדן

ומטרותיה. הרבבה המועצה, מהות

מתעו״! מי
הרווחה בוושא׳

 רבין יצחק ראש־הממשלה של תוכניתו סביב המאבק
 סטטיסטיקה׳ הסתיים. לא עדיין בממשלה לשינויים

 בשבוע שנערכה הרווחה, לנושא השלכות לה יש אשר
 על־ידי הופצה הממשלה, מזכירות על־ידי שעבר

 ולפקידים השרים לכל במיכתבים עלומת־שם אישיות
בכירים.

 את לקבל המייועד כי מסתבר, זו סטטיסטיקה לפי
 שם־טוב, ויקטור שר־הבריאות המורחב, תיק־הרווחה

 ועדת־השרים בישיבות אפילו להשתתף מיעט
 חבר. הוא שבה לענייני־רווחה,

 כשנה שם־טוב השתתף הסטטיסטיקה לפי
 33ה־ מתוך ישיבות 12ב־ האחרונה
 הראשון המקום את ותפס שנערכו,
 שר־־המישטרה מהן. הנעדרים כרשימת

 הוועדה, יושב־ראש שהוא הילל, שלמה
 אהרון שר־־החינוך הישיבות, כבל השתתף

 רוזן שלמה שר־הקליטה ישיבות, 32כ־ ידלין
 שר־השיכון ,22כ־ האוזנר גדעץ השר ,27כ־

 גלילי ישראל השר ,21כ־ עופר אברהם
 מינויו נגד יצא אשר ושר־העבודה, 10כ*

כילכד. ישיבות 18ב־ השתתף שם־טוב, של

דמי יועלו
גרירת־המכוניוח

 בתל־אביב המישטרה על־ידי גרירת־מכוניות דמי
 שמעמיד מי משלם כיום בקרוב. לעלות עומדים

 65 של סכום נגררת, והיא אסור במקום מכוניתו את
ודו״ח־התנועה. הגרירה עבור לירות

 של סך לחברת־הגרירה משלמת המישטרה
 הקנס כעוד גרירה, כל עבור לירות 50

 למנוע בדי לירות. 30 הוא כחוק המצויין
 המישטרה, על־ידי הגרירה סיבסוד את

 לסכום קנם־יהגרירה את להעלות עומדים
לירות. 100 של

- סקוט סי. ג׳ורג׳
,מלובלין .!הקוסם

 האמריקאי בובב־הקולנוע בי סיכוי קיים
 עצמו על יקכל סקוט סי. ג׳ורג׳ הנודע

 ישראלי בסרט הראשי* התפקיד את
 יצחק האידיש סופר של סיפרו לפי שיופק

 מלובלין". ״הקוסם — כשכיס־זינגר
 מרבי־המכר אחד שהוא הסיפור, של זכויות־ההסרטה
 מנחם המפיק־במאי בידי נמצאות בארצות־הברית,

 האמריקאי השחקן את לשכנע גולן ניסה בעבר גולן.
 בשל בסרט. הראשי בתפקיד להופיע הופמן דאסטץ

 הרעיה את גולן דחה הופמן, של קודמות התחייבויות
 ביקור בעיקבות עתה, הקוסם. סיפור את להסריט

 קיים בארץ, לערוך סקוט סי. ג׳ורג׳ שעומד פרטי
התפקיד. את עצמו על לקבל יסכים שהוא רב סיכוי
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 מילחמת לחללי סיפרי־־הזיכרץ תעשיית
 כפורחת. עולה יום־הביפורים,

 כתחום חדש שיא על נודע לאחרונה
 העיברית, הספרות של זה מייוחד

 כתואר בכר זבו בו שהעוסקים
קברת״. ״להקת
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 ל״י. אלף 50ל־ המתקרב סכום זו

 ככתיבת כמקביל העוסק האיש,
 ויקבל בחיוב נענה נוספים, ספרים

שדרש. הסכום את
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