
 מהכנסת להתפטר מתכוון אינו דיין משה
 העבודה, למיפלגת שרו המנדט את ולהחזיר

נבחר. שברשימתה
 הליכוד בממשלת כשר־חוץ מינויו ייצא לא אם גם

 במיסגרת ויישאר המנדט את דיין יחזיר לא לפועל,
בכנסת. יחיד סיעת
 לתפקיד ייקרא בה סיטואציה שתיווצר חולם עדיין דיין

 רק לכהן יכול שכראש־ממשלה כיוון ראש־הממשלה.
 מקומו על לוותר מוכן דיין אין נבחר, חבר־כנסת

בכנסת.

 ו**צמן מועמדי
הרוזטב״ד ד,ק3דת

 להמליץ יצטרך וייצמן. עזר המייועד, שר־הביטחון
 לתפקיד מועמדו על החדשה הממשלה לפני

 מרדכי רב־אלוף של במקומו ראש־המטה־הכללי
גור. (״מוטה״)

 משני אהד על כנראה, תיפול, הכחירה
 אלוף־פיקוד• כיום שפיר, הרצל — האלופים

 שעיתונים חופי, (״חקה״) ויצחק הדרום,
המוסד. ראש עתה הוא כי דיווחו כהו״ל

שפיר,
 אברהם חרות איש ח״כ של אחיו הוא

חופי שכטרמן.
 התקופה מן עוד וייצמן מאמונו נהנה

המטה-הכללי. כאגף עוזרו היה חופי שכה
 במישרד־ יישאר טל (״טליק״) ישראל (מיל.) האלוף

 לפרוש. רצונו את יביע אלא־אם־כן הביטחון,
 מרחיקי־לכת שינויים להכניס מתכוון וייצמן עזר

 אירגון־ על יושם מיוחד ודגש מישרד־הביטחון, במיבנה
 שייהנה הביטחוני, והמדע הפיתוח מערך של מחדש
 נאמן. יובל הפרופסור יעמוד ובראשו עצמאות מיתר

 במישרד־ מקבילות פונקציות לאחד היא הכוונה
 לא אך למישרד־הביטחון הקשורים ובצה״ל, הביטחון
ישירות. אליו כפופים

 ־ נשאר הרצוג
דיניץ במקום כץ
 ישראל שגריר את להחליף כוונה כל אין בליכוד
 המיפלגה בצמרת רבים אשר הרצוג, חיים באו״ם,

לשער יש זאת עם יחד עבודתו. את מאד מעריכים

 ואיכות־חיים, מים לכינוי, שר יהיה ארנם
שר־בדי־תיק. יהיה •טמיר בעוד

 הבינוי תיק נתינת למען פועל קורפו חיים הבר־הכנסת
 שיכון לענייני שר סגן לשמש שיוכל בתיקווה לשמיר,
 הרצון מן נובעת קורפו של במגמותיו התמיכה תחתיו.
 ארנס, הפרופסור של המהירה עלייתו את לבלום

 מן ולאדדוקא בגין, של כיורשו באחרונה המוזכר
 שמיר־קורסו. הצמד בכישורי ההכרה

 והמים, הכינוי כשר יתמנה לא שמיר אם
 ועדת־ בראשות להסתפק קורפו ייאלץ

הכנסת. של הכספים

 הליכוד הצווח נדחתה
במישרווו להצרכה

 מישרדי־ במיספר הקיצוץ בצבת לחוצים הליכוד אנשי
 והנוגסים מדי קטנה שהעוגה לדעת ונוכחו הממשלה,

מדי. רבים בה
 עזר של מעוזרותיו אחת על־ידי הועלתה זה רקע על

 מינויים יתאפשר שלפיה הצעה רייסר, מינה וייצמן,
 אנשי יעמדו שבראשם למישרדים הליכוד אנשי של

 אישים על־ידי גם אומצה ההצעה ולהיפך. המפד״ל,
 אשר למפד״ל, והוגשה הליכוד בהנהגת אחרים בכירים
מכל־וכל. אותה דחתה

 על תשמור הליכוד מחטיכות אהת כל
 לא וכך לה, שימסרו המישרדים על חזקתה

 למשל, הליברלית, המיפלגה שאיש יקרה
להיפך. או חרות איש תחת כסגן־שר ימונה

 - בנ״אדישר די*ר
דהיימ מעודד ל מנכי

 עם — ימנה כנין, מנחם ח״כ הליכוד, מנהיג
 הד״ר את — ראש־הממשלה לתפקיד כניסתו
מישרדו. מנכ״ל לתפקיד כך־אלישר אליהו

 עצמו״ את ״למכור האחרונים בימים מנסה בן־אלישר
 יישאר אך בוושינגטון, ישראל של הבאה כשגרירה

 לו למסור שרצו שהיו למרות בירושלים. הנראה ככל
 בילבד, עיתונות לענייני יועץ־ראש־הממשלה תפקיד את
 במערכת פעולתו את מאד מוקיר הליכוד מנהיג הרי

 רחבה. ביד עליה לו ויגמול הבחירות,
 בגין של האישי מזכירו — קדישאי יחיאל

 וכן־ — לישכתו כראש כעתיד שישמש
 שד המצומצם החוג את כעתיד יהוו אלישר,
כגין. של כיותר הקרובים ונאמניו יועציו

 מישרד 031■ דא
דהסבדתרחוץ

 על־ידי שהועלתה להסברת־חוץ, מישרד להקמת ההצעה
 שימעון עם שלו הטלוויזיוני בעימות בגין מנחם ח״כ

 הנראה. ככל תיגנז פרס,
 ה; ההצעה, את שבדקו הליכוד, ציוותי

 מרוב כקשיים כרוכה לפועל הוצאתה
 :עליהם. להתגכר יהיה ניתן אם שספק

 מישרד־ עובדי ועד של חריפה התנגדות
 סמכותו מתחים המחלקה להוצאת החוץ

המישרד. של
 מישרד־החוץ אנשיי את לשכנע יהיה שאי־אפשר מכיוון
מערכת־ בהקמת צורך יהיה חדש, למישרד לעבור

 הליכוד. אנשי לדעת מיותר דבר מקבילה, הסברה
 לענייני־הסברה למנות איפוא, היא, הצוותים המלצת
 בממשלה. חבר יהיה שלא מתאם בחו״ל

 כה, עד העז, לא הצוותים מהכרי איש אולם,
עצמו. לכגין המימצאים על לדווח

 ל המסכי נגד מרד
הצפוני במחוץ

 מפכ״ל תבורי, חיים דב־ניצב אנשיו'של
 האחרונים השבועיים כמיטך ניסו המישטרה,

 הצפוני המחוז קציני הם מי לגלות
המטה־הארצי. נגד שהתמרדו

 עתי״ם סוכנות כאשר הרחב לציבור נתגלתה הפרשה
 הארץ. בצפון שלה הכתבים אחד של ידיעה העבירה

 לשם גיבוי ביקשו קציני־מישטרה כי נאמר שבה
 ערב־ם ונגד המדינה משמיצי נגד חזקה יד הפעלת

 את להציג היתה הכוונה להשתיקם. כדי מסיתים,
 כחלשים המטה־הארצי צמרת ואת תבורי המפכ״ל

 לתפקידם. ובלתי־מתאימים
 שד המתץ הקו נגד המתמרדים הקצינים

 קיכדו כי ״ם עתי לכתב הודיעו ככר תכורי,
 כשמות. נקכו לא אך המצב, לשינוי הבטחות

 עתי״ם, כתב מאיר, אריה אל פנה המטה־הארצי
 לקבל במטרה הצפוני מהמחוז הקצינים עם ששוחח

 מי לגלות סירב העיתונאי אך הבהרות, ממנו
שהתמרדו. הקצינים הם

 ןת3ת1ש מדוע
♦ גולדה

 בריאותה מצב על שונות שמועות
 האחרונים, כשכועות נפוצו גולדה של

 מאז העקשנית שתיקתה בעיקכות
 אלה שמועות בכחידות. המערך מפלת

 אינה לשתיקה והסיכה נכונות, אינן
בריאותית.

מצ הערכת לצורך מאושפזת גולדה
ה (מחלקת ההמטולוגית כמחלקה בה

 בירושלים. ,,הדסה" ככית־החולים דם)
 כסוף־השכוע כנראה תחזור היא

 גבריאל שהפרופסור אחרי הכיתה,
 ההמטולוגיים השירותים ראש איזק,

 הבדיקות. סידרת את יסיים כ״הדסה״,
מ יותר ככר בטיפולו נמצאת גולדה
•טניס. שלוש

 הרשות <ול ו?אבק
כדכד׳ לתיסנו!

 ניכרים, שינויים יחולו ברשות־לתיכנון־כלכלי
 ייעוץ לגוף אוחד. ולהפוך לחזקה תהיה כשהמגמה

 הכלכליים והמישרדים האוצר מישרד לצד רציני,
הליכוד. בממשלת

 ברוך, ניסים הכלכלן נאבקים הרשות יו״ר תפקיד על
 יזכה אם כהן. יגאל חרות, איש הטרי וחבר־הכנסת

המישרדים אחד כמנכ״ל ברוך ימונה בתפקיד, כהן
 דיין משה זה יהיה אם במייוחד הנכנס, שלשר־החוץ

בנדון. לומר מה יהיה
 כיותר הקרוב כעתיד יוחלף זאת לעומת
 שימחה כארצות־הברית, ישראל שגריר
דיגיץ.

 בגין. של מנאמניו אחד על־ידי תאוייש זו מישרה גם
 לארצות־הברית אחדים ימים לפני יצא שאף כץ, שמואל

הליכוד. מטעם למסע־הסברה

סודית ועדת־מינויים
החרות בתנועת

 הכרי־ הם שחבריה סודית, ועדת־מינויים
 א־:: משה קורפו, חיים שמיר, יצחק הכנסת
 שעכר השבוע כסוף הוקמה ליכני, ואיתן
 כמטרה בגין, מנחם חכד־הכנסת על־ידי
 שיימסרו תפקידים לאיוש המלצות לנכש

החרות. תנועת לאנשי
 וארנס קורפו שמיר, — הוועדה חברי מארבעת שלושה

 שיינתנו שניים על ואולי אחד תיק על מתמודדים —
 ותיק- הממשלה ראשות על נוסף בממשלה, לחרות

הביטחון.
מיטה שחכר־הכנסת היתה המקורית הכוונה

 3מעור ח״כ

ג:תאונת״דרכים
 מראשי ארידור, יורם הכנסת חכר

 כיום פגע כהסתדרות, הליכוד סיעת
 כהולך־רגל. כמכוניתו שעבר הראשון

נח ופניו נשכרה הולך־הרגל של רגלו
 ״אי• ככית־החולים אושפז והוא בלו,

 את עזב שכה כשעה ממש כילוב״
ה מנהיג כגין, מנחם כית־ההולים

ליכוד.
 הפלא, למרכה התרחשה, התאונה

 ה- לבניין הכניסה שער מול דווקא
 ושעה ההסתדרות, של וועד־הפועל

בעצ משוטט ארידור ניראה ארובה
 שעליהן הבניין, גדרות לאורך בנות

 הליכוד. כגנות סיסמות התנוססו
 ענף־ שוטרי כידי שנחקר אחדי

 לכית־ ארידור יורם מיהר התנועה,
 לסקר כדי הפעם ״איכילוב״, החולים

התאונה. פצוע אצל

הכלכליים.
 שכר לשלם בליכוד הוחלט הכלכלית, למדיניות אשר

 הממשלתיות, החברות של מועצות־המנהלים לחברי
 המיפעלים, בניהול פעיל חלק ליטול לעודדם במטרה
 של החלפתם ולאפשר מעולים כוחות־ניהול למשוך
 התייחסו כה שעד מועצות־המנהלים, חברי מרבית

חאלטורה. כאל אלה בגופים להשתתפותם

 וארואסט* ב״גגבו■□
הט־שטו־ה ע״■ נחקרו

 הבינלאומי הכדורגלן הישראלי, הספורט כוכבי שני
 מוטי והכדורסלן תל־אביב מהפועל פייגנבוים יהושע

 המישטרה על־ידי נחקרו תל־אביב, ממכבי ארואסטי
גנוב. רכוש עם בקשר

 עד-ידי כשבועיים, לפני לחקירה נלקחו הם
 מהיז מישטרת של המרכזית היחידה כליטי

 פורצים רשת גילוי בעיקכות תל-אכיב,
 סטריאו מערכות השניים קנו שממנה
 לירות. כאלפיים של כמחיר
 מערכות־סטריאו, 28 בתל־אביב מחנות גנבו הפורצים

 עם יחד הסחורה. את מכרו למי גילו שנלכדו ואחרי
 ניקו כתב־הספורט גם נעצר, הספורטאים שני

השלושה. שוחררו החקירה סיום אחרי אך פרימו,


