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ת צפויות פגנו ה
ת ע□ ב כ ר ה ה של מ מ ה

י
 מול 'להיעדר עומדות סוערות הפגנות

 יציג שכו כיום בירושלים הכנסת בניין
 לפני החדשה ממשלתו את בגין מנחם

 משה של מינויו נגד יהיו ההפגנות הכנסת.
 בגין. כממשלת כשד־החוץ דיין

 תפקיד לכאורה. כי, בגין ׳הודיע מאז שחלה האתנחתה
 להכנות שונים גופים על־ידי נוצלה פנוי, שר־החוץ

 רישמי. באורח כשר דייו יתמנה שבו היום לקראת
 מוטי עם תנועות־המחאה. אנשי יעמדו המפגינים בראש

 אחרים. וגופים שכולים הורים אירגוני וכן אשכנזי,
 כלתי. מעשים כמה מתכננים המפגינים

 דעת תשומת־לב את למשוך כדי שיגרתיים,
להפגנותיהם. וכעולם כארץ הקהל

 להמשיך נחושה מהם כמה של שהחלטתם נראה
 הם כך שייאלץ, עד הפסק ללא דיין נגד בהפגנות
 מילחמת אחרי שאירע כפי מתפקידו, להתפטר מקודם,

יום־הכיפורים.

אל שר  יישאר ,י
טחון שרד״הבי מי ב

 בעבר שהיה ישראלי, חיים שר־הביטחון, לישכת מנהל
 דיין משה בן־גוריון, דויד של ואמונם סודם איש

 במישרד־הביטחון, כנו על להישאר עשוי פרס, ושימעון
 הוא כי נמסר שקודם־לכן למרות בתפקידו ולהמשיך

 כשר־הביטחון. וייצמן עזר יתמנה כאשר יפרוש
 להישאר כישראלי כאחרונה הפציר וייצמן

 ישראלי ייענה הנראה וככל כתפקידו,
 כוונות כל לו אין כי הבהיר וייצמן לבקשה.
 במישרד־ הכבירה הפקידות את להחליף

 יועצים של מינויים כמה ומלכד הכיטחון,
 אנשים להכניס מתכוון הוא אין ועוזרים,
למערכת. חדשים

 שעמד מינויים מיספר וייצמן עזר עיכב זאת לעומת
 הקצונה בקרב לבצע גור, מוטה רב־אלוף הרמטכ״ל,

 של אישורו את כבר ושקיבלו צה״ל, של הבכירה
 יאשר שעזר לוודאי קרוב פרס. שימעון שר־הביטחון

 במישרד־ לתפקידו ייכנס כאשר הללו המינויים כל את
הביטחון.

ס עוזרי ר פ
שרד^וזחוץ לפי

 שר־ של הבכירים מעוזריו כמה כי הנמנע מן לא
 ממשלת בשירות גם יישארו פרס שימעון הביטחון
 עם מייד במישרד־החוץ לשרת שיעברו אחרי הליכוד,

 הליכוד. ממשלת של כשר־חוץ דיין משה של התמנותו
 ששירתו לפני בעבר, ששימשו אנשים במיספר מדובר

 דיין. משה את פרס, במחיצת
 מערכת דובר לביא, נפתלי עשוי למשל, כך,

 שם ולשמש למישרד־החוץ לעכור הביטחון,
 שמזכירו כף על גם מדוכר המישרד. בדוכר
 אריה תת-אלוף שר-הביטחץ, של הצבאי
 לשרת בדי בצה״ל משירותו יתפטר בדאון,

 רכות שנים שימש אותו דיין, של כמחיצתו
איש־סודו. והיה

ף ה״ד אלו צ  ב
ר1ע ק ו רי א ל

 פרסונאליים לשינויים מצפים אין זה שבשלב בעוד
 הליכוד, לידי העברתם עם במישרדי־הממשלה, מהותיים
 שיוקמו החדשים במישרדים הפתעות להיווצר עשויות
החדשה. הממשלה על־ידי

להתמנות בצה״ל פעיל בשירות אלוף עשוי למשל, כך,

 שבראשו החדש הממשלתי במישרד בכיר לתפקיד
 מישרד ושיהיה שרון, אריק (מיל.) אלוף יעמוד

 כבר שבעבר האלוף, בטרור. ולמילחמה לביטחע־פנים
 להתמנות עשוי בצה״ל, שירותו בעת לאריק סייע

 בכיר כיועץ או אריק, יעמוד שבראשו המישרד כמנהל
לשר.

 כשר שרון של מינויו שבעקבות נראה.
 כמוסד דווקא מרחיקי־לבת שינויים יחולו

 -הן הם הצפויים השינויים למודיעין. המרכזי
 בתחום והן והפעילות, המיכנה כתחום

הפרסונאלי.

ה ■תבעו ר קי ח תר עד  ו
ת ש ר פ ״אלטלנה״ ב

 שהגיעה אלטלנה, האצ״ל של אוניית־הנשק פרשת
 והועלתה מילחמת־ר,עצמאות בתקופת הארץ לחופי
 אישית פקודה על־פי תותח, מירי תל־אביב בחוף באש

 הקרובים. בחודשים מחדש תתעורר בן־גוריון, דויד של
 העוסקים ספרים שני לאור לצאת עומדים קצר זמן תוך

 בכל המתעוררים היצרים את מחדש שילבו בפרשה,
 הנוקט אחד, ספר סדר־היום. על עולה שהיא פעם

 של המדיני הכתב של סיפרו יהיה פרו־אצ״לית, עמדה
 שינקוט השני, הספר נקדימון. שלמה אחרונות, ידיעות
 שהיה מי ברנר, אורי של סיפרו הוא מנוגדת, עמדה

הפלמ״ח. מפקד סגן
 התעוררותד־מחדש כעקבות בי הנמנע מן לא
 הליכוד אנשי יתבעו הציבורי, הפולמוס של

 כרי כפרשה, ממלכתית ועדת־חקירה הקמת
 השנויות העובדות כדבר סופית שתכריע

כמחלוקת.
 מנחם הליכוד, מנהיג מכבר לא נתן זו לאפשרות רמז

 לו סיפר במערך בכיר שר כי גילה כאשר בגין,
 במידע אלטלנוז בנושא הוטעה שבךגוריון לו שידוע
 תפקיד עדיין הנוטלת אישיות על־ידי לו שנמסר מסולף,

הציבוריים. בחיים פעיל

ך רלי טדל א  ני
דולצ״ן את
 דולצין אריה כי משוכנעים הליברלים כהוגי

 של מחוכמת למערבת־תכסיסים קורבן נפל
ארליך. שימחה

 מיפלגתו, בצמרת במתחרה מעוניין היה שלא ארליך,
 אחר מעמדה דולצין את — זו גירסה לפי — דחק

 שר־לענייני־ תפקיד אל שר־החוץ מתפקיד עמדה,
 בכך הממשלה. מן בליל שנדחק עד והלאה, יהודים

 נאמן מכשיר בארליך הרואה בגין, מנחם על־ידי נעזר
בליכוד. שילטונו לביסוס

דכי ר  ן^פורח3 מ
טרך צ ד י כו לי ל

 להקים כדי העבודה ממיפלגת שפרש בן־פורת, מרדכי
 ולא התשיעית לכנסת בבחירות משלו עצמאית רשימה
 בעתיד להצטרף עשוי החסימה, אחו*ז את לעבור הצליח
 בימים התקיימו זה בנושא מגעים לליכוד. הקרוב

 מאנשי שלא היהידה האישיות היה בן־פורת האחרונים.
בשבת שנערכה למסיבת־ניצחון שהוזמנה הליכוד

□ שו ההולנדי ביק
אל עצות שר מי
ה כני־הערובה של אחזקתם במהלך
 הדרום־ המחתרת אנשי כידי הולנדים
 ששילטונות־הכיטחון בעת מולוקים,

 השונות האופציות את שקלו בהולנד
 כני־הערו־ לשיחרור כפניהם העומדות

 לגורמים ההולנדים מצד פניות היו כה,
 וסיוע מידע מהם לקבל כדי כישראל

לאפ כקשר — וכתידרוך כעצות —
ככוח. כני-הערוכה לשיחרור שרויות

ש המידע בל את קיכלו ההולנדים
זאת לעומת ביקשו.

 דויד הליבראלית, המיפלגד. איש של בביתו האחרונה
אדמון.
 להציע מתכוונים הליכוד אנשי בי נראה

 הנמנע מן לא ממלכתי. תפקיד לכן־פורת
מישרד־החוץ. כמיסגרת יהיה זה שתפקיד

ד ר ש ת־ ר ה די ש ר ח
מפכייל ה ר ט יש מ ה ד

 לנטוש עומד תבורי, חיים רב־ניצב המישטרה, מפכ״ל
 החדרים ארבעה בת שלו המישטרתית דירת־השרד את

 מפוארת חדשה, לדירת־שרד לעבור כדי בירושלים,
 ביקש המפכ״ל בידושלים. הגרמנית בשכונה יותר,

 עם דירה לקבל כדי שלו דירת־השרד את להחליף
 מסיבות בביתו לערוך שיוכל על־מנת ומידשאה גינה

קוקטייל.
 לייעודה דירת־השרד את להכשיר מנת על

 רכע של סכום המישטרה כה תשקיע החדש
 ניצב־ דובר־המישטרה, כשיפוצים. ל"י מיליון
 בסכום בשיפוצים מדובר כי טען, צחי, שמואל מישנה

 כ״ אישר אך בלבד, ל״י אלף 100מ־ יותר קצת של
 ומיטבח. ארונות־קיר בדירה תרכיב המישטרה נגריית

 שישה בת המישטרה, של אחרת דירת-שרד
 המפכ״ל של ברשותו נמצאת עדיין הדרים,
 שסיים אחרי חצי-שנה רוזוליו, שאול הקודם,

דובר לטענת כמישטרה. תפקידו את
״ ׳ "'״ד ......

טקי יורם בונ  בי
ע ב פיצויים תו

 השבוע לפנות עומד כיבונפקי יורם
 לתבוע כדי ליועין-המישפטי-לממשלה,

מהמדינה. פיצויים
באמצ יגיש שכיכונסקי כתביעה

 הוא לידסקי, נירה עורכת־הדין עות
ש הנזקים על פיצויים לקבל מכקש
 הממושכת אחזקתו כתקופת לו נגרמו

ה כרצח כחשוד שנחקר כעת כמעצר,
 אחרי .1974 כנוכמכר הלר רחל חיילת

 עמוס הורשע כיכונסקי, של שיחרורו
החיילת. כרצח כרנס

ש כיותר הגבוה הפיצויים סכום
 מעצר* עכור כה עד המדינה שילמה

ל״י. 3000 של סך על עלה לא שווא
 המסתכמים סכומים תובע כיכונסקי

״י. ל ברכבות
> > '•״,'י ״ד־־ . ל

״, . _______________________________^
 של כמעמד עדיין רוזוליו מצוי המישטרה

 להחזיק מוסיף הוא ולכן מהמישטרה, חופשה
כדירת־היטרד.

ד טענות ג ש נ א ר
ת בי מג ה ה טני רי ב ב

 בבריטניה המאוחדת הישראלית המגבית ראשי
 שלטענתם גילעד, יעקב המגבית, ראש נגד ממורמרים

 מסע של בשיאו — שנעלם בעת כיאות שלא זזתנהג
 האחרון. מאי בחודש למגבית ההתרמה
 שמונה לשעבר, כחיל-הים פגן־אלוף גילעד,

 מסע של כשיאו נעלם לתפקידו, בשנה לפני
 המגבית לאנשי שהסתבר עד המגבית

 לטיול אשתו עם יצא הוא בי המקומיים
באוסטרליה.

 בין היחסים לגבי השלכות להיות עתידות לפרשה
הישראלי. המגבית ראש לבין המקומיים המגבית ראשי

האורניו□ צ■
ח מציך ם א ד עו ה

 בשוק שטות החלו הישראליות ספינות־האורניום
 בנושא דן אורי של סיפרו אחרי הבינלאומי. המו״לות

 בארצות־הברית, להופיע העומד האורניום, קשר זה,
 תשומת־ליבם את זה בתחום נוספות יצירות מושכות

 העולם. ברחבי מו״לים של
 העומדים זה כנושא אחרים ספרים שני

 ״אוניית* הספר הם כקרוב לאור לצאת
 פורטוגלי, ומנחם לנדאו אלי של האורניום״

 האנגלי •הסופר עם כשיתוף־פעולה שנכתב
 פרשת על המכוסס ורומן אייזנברג, דנים

 ישעיהו העיתונאי מאת האורניום ספינת
כן-פורת.
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