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 יושב־ראש ■שארליך, בכך אשר, ועדת במסקנות
 בחוץ־ילארץ. נמצא תוועדה,

 שלא ■החלייט הוא ארליך, משחזר עתה
 יהיה עצמו ראש־המסשלה ועל להחליט,

 את למכל ואופן מידה ובאיזו האם לקכוע
אשר. ועדת !מסקנות

 ח1או־*:89 עד״ ..אד

עחחאיס טיול
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אם... יקרה מה
 על דיעות כלהיט מחליפים הליכוד כהוגי
 לא ■אם יקרה מה :הכל את המטריד נושא
 ראש־ בתפקיד להמשיך כנין מנחם יוכל

ץ הממשלה
 כגין של צאתו עם השבוע. גכר זה עיסוק

 מזה סוכל כגין כי הסתבר מכית־־החולים.
 ומשכרת, גבוה מלהץ־דס גם שנים חמש

 שהותו כעת דיאטתי. כאופן המטופלים
 כחמישה כמישקלו כנץ ירד ככית־החולים

 וכתוצאה ומנזלת משפעת סכל קילוגרם,
 רופאיו ותשוש. חיוור נראה מכך
 וממתח, מהתרגזויות ליהמנע עליו ציוו

 וכתוצאה מחלתו את להחמיר העלולים
 מאור. מוגבלת כעתיד פעילותו תהיה מכך

 ציורך שיש במיקירה כי בארץ מקובל זזיד. כה עד
 מועמד היורש יהיה ראש־הממשילה, את להחליף

 ■לפי ביותר. הגדולה בסיעה ביותר הגדולה המיפלגה
 הרות, ■איש ■בגין את שיירש האיש ד,״ה זה עיקרון

 2 מס׳ וייצמן, עזר זה והיד. הסימנים כל ולפי
זו. במיפלגה

 ובדרך ללכת חזקה נטייה ניכרת עתה כבר אולם
 ■ברוב לבחור בכנסת הליכוד לסיעת ולתת אחרת,
 יהיה כזה במיקרה ■הבא. בראש־ד,ממשילה קולות

 לקבל לנסות יוכל !והוא מכריע, תפקיד ארליך לשימחה
 כי אף דיין. במשה לבחור או ■בעצמו, התפקיד את

 לקבל יוכל הוא אחד, ■איש של סיעה רק מייצג דיין
 הרוב ■את ביחד המהווים ולע״ם, הליברלים קולות את

בליכוד.
 הדיכוד, את לפוצץ עשוייה כזאת החלטה

 מצד הצפוייה החריפה ההתנגדות כיגלל
חרות.

 ■בגין מנחם ימשיך זו אפשרות נוכח כי ■הסבורים יש
 מבחינה בראוי, אותו ■למלא יוכל לא אם גם בתפקיד

 רק ■המקבל ראש־ממשלה־חלקי, מעין ויהיה בריאותית,
■העיקריות. ההחלטות את

 הגוכרת ההתנגדות את גם מחמיר זה רקע
 המואשם דיין, משה של למעשיו בחרות

 על וכופה שולל כגין את מוליך שהוא ככך
 לחלוטין המתנגדות עמדות הליכוד

לעקרונותיו.

■□ הבריטי□ מתחמק
בגין מהזמנת

להיפטר כוחה ככד מנסה הכריטית הממשלה
ללונדון. כגין מנחם את להזמין הצורך מן

 עליו לחץ בעיקבות בגין, את להזמין הסכים קאלאהאן
 כי שסברו הסוציאליסטי, האינטרנציונל ראשי מצד
 תחילה בגין. את ״למתן״ ביותר הטובה הדרך זוהי

 לאמריקה בדרך בבריטניה יעבור שבגין לסדר ניסה
 מכן לאחר מיקרי. כביקור ייראה ■שזה כך חזרה, או

 הביקור. מועד את לדחות כדי הכל את עשה
לביקור. מסויים תאריך נקבע לא כרגע

יחזיר ארליך
לבגין המנדט

 את להחזיר עומד ארליך שמחה שר־האוצר
 כיושב־ראש מהממשלה קיבל אותו המנדט

 את ליישם מונתה אשר ועדת־השרים
 מנחם ליראש־הממשלה אשר, ועדת מסקנות

בגין.
 ■בעיית את לפתור הדרכים על המליצה אשר ועדת

 ■לבין שונים שרים תפקידי בין האינטרסים ■ניגודי
 ■בעיקר התייחסו הוועדה המלצות הפרטיים. עסקיהם
 עצמו. וארליך הורביץ יגאל שרון, אריק לשרים

 לקבוע צריבה היתד. ארליך של בראשותו השרים !ועדת
 כנוהל או כחוק אשר ועדת מסקנות :את לאמץ ■אם

 יסכים ■לא הוא בי שרון אריק הודיע בינתיים כללי.
 שלו, החקלאית לחווה בקשר ■פיקטיבי הסדר לשום

 ארליך. על י!ותר עוד שהיקשה מה
ההחלטה אי את הממשלה דוברי תירצו כה עד

על תחרות
להתנחלויות האחריות

 שר־הכיטחון, ׳סגן של הפומבית הופעתו
 השבוע, ההתנחלויות בנושא ציפורי, מרדכי
 משרו״הביטחון ■ככוונת אין כי להפגין נועדה
 כשטחים להתנחלויות האחריות עד לוותר

 שרון, אריק ששר־׳החקלאות, המוחזקים,
 ■אחריותו. לתחום דספחם ניסה

 כבר ■שר־החקלאות לבין וייצמן עזר שר־הביטחון בין
 יעל זעם ■וייצמן זה. ■בנושא עימות בעבר נערך

 סירב בו, התייעצות ללא המתנחלים את לחייל ׳ההחלטה
 ממשלה. בהחלטת התקבלה לא ■שהיא בטענה לקבלה

 להתנחלויות, השרים ועדת את אריק כינס בתגובה
 כעובדים המתנחלים העסקת על רשמית שהחליטה

 אורי תת־אלוף את ימינה אף אריק ציה״ל. בשירות
לכנסת, ברשימתו הרביעי במקום שהופיע בר־און,

• א ר קו ה״1ה ..העוד□ ל

ה נאלצת הזה״ ״העולם מינהלת
 הגדיון, מחיר את שוב להעלות שבוע
מס־ערך־מוסף. כולל ל״י, 10 עתה והוא

 לפי להסתפק החליטה המינהדה
 שד כשיעור מינימלית בהעלאה שעה

 עדות עליית את מדביקה שאינה ,11!8
מע שהקוראים ההנחה מתוך הייצור,

 יותר, תכופות קטנות, העלאות דיפים
 אך תכופות פחות העלאות פני עד

גדולות.

 את וייצמן ■מינה בתגובה ההתנחלויות. על כממונה
 משרד־היביטחון מטעם ההתנחלויות על כממונה סגנו
 ממשלתי למשרד להניח מוכן הוא שאין הבהרה תוך
לתחומו. לחדור אחר

יתפטר לא בר?
 כדבר לאחרונה שנפוצו שמועות למרות
 לממשלה היועץ־המישפטי •טל כוונתו

 כחודש להתפטר ברק אהרון ■הפרופסור
 שנים שלוש כמלאות הקרוב, ינואר

 את להאריך להחליט ברק עומד לכהונתו,
כהונתו.

 היא להתפטר שלא ברק של השיקולים יתר בין
 גולדנברג אמנון הד״ר ■שיל מינויו על ההחלטה

 מחזור אותו ,בני הם וגולדנברג ברק המישפטים. לשר
 מקביל, היה האקדמי קידומם מסלול באוניברסיטה,

 בשיתוף־פעולה ■לעבוד העשויים קרובים ידידים והם
הדוק.

ר״כמן חת3ש91
הפישטרה עד חחלוון

 פורד מוסך בעל המנוח, רייכמן אלפרד של משפחתו
 השנה ביום שבועיים לפני שהתאבד ברמת־החייל,

 ביתו, :ואת מוססו את שהצית לאחר בנו לנפילת
 לממשלה ליועץ־המישפטי בתלונה ■לפנות עומדת

 ■המ״שטרה. כנגד פרק אהרון הפרופסור
 המישטרה הדליפה המשפחה לטענת

 של בנו •טמסר העדות בל את לעתונות
 משפחתיים הסכרים היו כה אוריאל, רייכמן

 למעשה ציבורי, עניין ללא פנימיים,
ההתאבדות.

 יבוא והמדליף יחקר, שהעניין ־תהיה המשפחה דרישת
עונשו. על

 במסורת ממשיכה הלאומית התעופה חברת הנהלת
 חינם טיולי אירגון באמצעות העיתונות על ההשפעה

לעתוניאים.
 מיוחד עתונאים טיול לארגן עומדת ״אל־עד״

 בד שד נציגים הוזמנו אליו לפורטוגל,
 לטיסת יזכו העתונאים כארץ. היומונים

״אל־על״. חשבון עד שבוע כמשך חינם
 הענקת באמצעות כי בעבר שהועלו הטענות ■למרות

 אל־על משפיעה ■לעיתונאים אלה מעין טיסות־חינם
 בחברה הקשורים ׳בנושאים העיתונות עמדת על

 לטיסות־ מתנגדים העתונאים ■מוסדות אין ובהנהלתה,
 ערעור רקע על על, אל־ שמארגנת קולקטיביות חינם

 והידיעות בן־ארי מרדכי אל־על מנכ״ל של מעמדו
 מארגן שהוא ט״ול־החינם נראה להחליפו הכוונה בדבר

 העתונות תמיכת יאת ׳להשיג נוסף כניסיון לעתונאים
לצידיו.

כותב ץ לו

למרגלים״ י>מדר*ר
 שנתפס הישראלי המרגל לוץ, וולפגאנג
 אחרי כחילופי־השכויים וששוחרר במצריים
 ספר עתה כותב ששתרהימים, מילחמת

למרגלים״. ״מדריך בשם
 אשד. ושנשא נפטרה שאשתו־שותסתו ,56ה־ בן לוץ

 בל־ביו בחינות לציוד־דייג כזבן !והעובד רביעית,
 ימן שיחדירו שאחרי כך על ■רוגזו את הביע במינכן,

בצה״ל. !ולשירת להמשיך ■לו ניתן ילא המצרי הכלא

מליץ העסקת תימשך

האופנה במרכז
 הייצוא מכון של האופנה מרכז מנהלת

 שד מעבודתו מסתייגת אינה בי הבהירה
 אירגון על הממונה מליץ, ג׳רי האופנאי
 הסתייגותה וכי המרכז, שד האופנה תצוגות

 שהיתה בתקרית נקט בו לסיגנון רק נוגעת
כתכת-אופנה. עם לו

 שבועיים ■לפני זה במדור ■שפורסמה ■לידיעה בניגוד
 לשתף האופנה ■מרכז ׳בכוונת כי ׳מטלון יעל הודיעה
להבא. גם מליץ עם פעולה
 ■שבוטלה האופנה שבוע במיסגרת הילדים בגדי ׳תצוגת
 בידי אילא מליץ, בידי אורגנה לא האחרון ■ברגע

 ישד,חזרות משום התבטלה ■היא גרביר. יוסי השחקן
 ■שבלתי החליטו התצוגה ׳ומארגני רב באיחור החלו

להציגה. אפשרי


