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 ד״ש של להצטרפותה בדרך העיקרי המיכשול
 בין המשא־ומתן חידוש עם ליפול עשוי לקואליציה

 מנהיג לבין ידין ייגאל הפרופסור ד״ש, מנהיג
בגין. מנחם הליכוד,  את שיצדיק לניסוח דרך תמצא ״ש ד

 שיטת־הכחירות, יטינוי עיקרון עד ויתורה
 וכל ״ייהרג כבחינת כה עד עכורה שהיה

 שהיה העקרון, עד הוויתור יעבור״.
 יוסכר ד״ש, שד להקמתה הגורמים אהד

 המחייבת הלאומית״ החירום כ״שעת
 שיטת־ שינוי ביצוע לדחיית הסכמה

הכחידדת.
 הסכמה של בדרך השיטה שינוי יוקפא בינתיים

 מיספר על שתמליץ ועדה להקמת ד״ש ראשי מצד
הבחירה. אמורי

 של צירופה את כה עד שמנע השני, המיכשול גם
 להתנחלויות ההתנגדות — לממשלת־הליכוד ד״ש

 התנחלויות כאשר עתה, נפל. — המערבית בגדה
 בגין מנחם יוכל קיימת, עובדה כבר הפכו גוש־אמונים

 יוקמו לא לעין הנראה שבעתיד לד״ש להבטיח
 גוש־אמונים. של נוספות התנחלויות

 כנקודה ויתורם את יסבירו ד״ש ראשי
 להתנחלויות להתנגד טעם שאץ ככך זו

 עימן הסכים עצמו האמריקאי שהמימשד
כדיעכד.
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 (מיל.) אלוף בין שנים במשך ששררו המתוחים היחסים
 הוחרפו שרון אריק (מיל.) אלוף לבין וייצמן עזר
 שר־הביטחון של החלטתו בעיקבות יותר, עוד עתה

 היועץ־המישפטי״לממשלה מסקנות את מייד ליישם
 כמפקד שר־החקלאות של שירותו לאי־חוקיות בנוגע

במילואים.
 בקשתו על־פי ניתנה היועץ־המישפטי החלטת

 מישפטית להנחייה וייצמן עזר של המפורשת
 ההמלצה את ליישם וייצמן של זריזותו זו. בסוגיה

 שרון אריק של מקורביו בעיני נראית מייד
בו. לפגוע מכות כניסיון

 כמילואים השירות כי אריק טען כשעתו
 פוליטי תפקיד מכל יותר לו חשוב כצה״ד

 מהכנסת פרישתו את נימק אף והוא
 השירות את מעדיה שהוא ככך השמינית

 לכך בעקיפין וייצמן גרם עתה, כמילואים.
 הברירה כפני אריק הוצכ שכאשר
 כשר לכהן או מילואים כיטירדת להמשיך

 השירות. .את העדיף הוא כממשלת,
 צורך כל היה לא כי טוענים אריק של מקורביו

 היה ניתן וכי היזעץ־המישפטי, המלצת את לקבל
 לגבי הדבר שנעשה כפי יישומה את ולמשוך בה לדון

 חייבים ששרים שקבעה ועדת־אשר המלצות
 עוסקים שבו בתחום הם אם עיסקיהם את להעביר

 אשר, ועדת המלצות גם יתקבלו אם מישרדיהם.
ומכאן. מכאן קרח עצמו את למצוא שרון אריק עלול
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 יתחזק האמריקאי בקונגרס ישראל של מעמדה
 פראנק הדמוקרטי, שהסנטור בעת ניכר באורח
 כיושב־ לתפקידו אחדים שבועות בעוד ייכנס צ׳רץ׳,

 כיום הוא צ׳ו־ץ׳ הסינאט. של החוץ ועדת ראש
 ובאחרונה בקונגרס ישראל שבידידי הבולטים אחד
 כל מבין שנענו סנאטורים משלושה אחד אף היה

 ישראל שגריר להזמנת שהוזמנו הסינאט חברי
בביתו. שערך למסיבה דיניץ, שמחה בוושינגטון,

 שוררת קארטר בנשיא המוצהרת תמיכתו למרות
 ברגע ביטל שקארטר אחרי מתיחות, השניים ביו

 והעדיף כסגן־הנשיא צ׳רץ׳ של מינויו את האחרון
 מאנדייל. וולטר הסנאטור את פניו על
 קשיים להציב צ׳רץ׳ עלול זה רקע על

 שלא הנשיא של החלטות לאישור כדרך
 הטעונות בקונגרס, ישראל לידידי ייראו

 יעמוד שהוא החוץ ועדת שד אישורה
כראשה.
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 ימיו ספורים במישרד־החינוך, המהלכת השמועה לפי
 מישרד־החינוך מנכ״ל בתפקיד שמואלי אליעזר של

 — אחר לתפקיד יועבר והוא בפועל והתרבות
 הפדגוגית. המזכירות הנהלת

 לתפקידו להחזיר כוונה כל גם אין החינוך לשר
 בחופשת הנמצא החינוך מישרד של המנכ״ל את

 פלד, אלעד (מיל.) אלוף — בארצות־הברית לימודים
 חודשים. כמה בעוד לארץ שיחזור

 אליהו דתי: כנראה, יהיה, הכא המנכ״ל
______הצפון♦ מחוז את שניהל כר-המא,
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 הושמעה רשות־השידור במליאת הליכוד עסקני בקרב
 מקרינה שהטלוויזיה קרה זה כיצד לחקור הדרישה

 ונפילתו עלייתו על תעודית סידרה עכשיו דווקא
מוסוליני. בניטו של

 נעשה הדבר כי מאמינים עסקני־חרות כמה
 הצופים כקרב לעורר כדי כזדון,

כארץ. הליכוד לשילטון אסוציאציה
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 התעופה מינהל על־ידי שהוזמן מומחים דו״ח מסקנות

 באילת שדה־החעופה שיפוץ כדאיות לגבי האזרחית
 המינהל. על־ידי נגנזו העיר, במרכז הנוכחי במיקומו

 קומורניק, הפרופסורים של הדו״ח שהושלם קודם עוד
 יצחק השיפוץ, פרוייקט ראש החל וורדי, צייטלין

 תיכנון עבודות והזמין מוגמרות עובדות לתבוע ורדי
השדה. שיפוץ לגבי
 בשדה־התעופה שהקרקע קבע הפרופסורים דו״ח
 לנחיתת ולהכשרתו להרחבתו מתאימה אינה

 או אחרים ממקומות אדמה להביא ויש מטוסי־ענק
 60כ־ שיעלה מיבצע — בטון גושי באדמה להשקיע

ל״י. מיליון
 אלה מקביעות מתעלם התעופה מינהל אך

 התחזית את ומהממשלה מהציבור ומסתיר
 שדה־התעופה שיפוץ יעלה פיה שעל

 ל״י, מיליץ טע ולא ד״י מיליון 15ב״ט באילת
 המינהל. אנשי שטוענים כפי

 הדו״ח מקביעות יתעלם שהמינהל אפשרות קיימת
כתוצאה בשדה. הקרקע על השיפוצים את ויבצע
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מו תחנת של אלחוטית תחנת־קשד
 השבוע שימשה תל-אכיכית ניות

 השני כיום הרמטכ״ל. עם לתיקשורת
 דוכר של מכוניתו נתקעה השכוע
ש גולן, יצחק אלוף־מישנה צה״ל,

 הרמטכ״ל. עם לפגישה כדרכו היה
ה כעקבות שנוצרו הפקקים בגלל

לפגי יגיע בי לגולן הסתכר גשמים
תו גילה ,הדוכר רב. כאיחור שה !
 מנהגה ביקש מונית, עצר שיה, [
 שלו המרכזת עם באלחוט להתקשר [
 ללישכת טלפונית משם ולהודיע 1
 כדרך. נתקע הוא כי הרמטכ״ל [
 את גולן הדביק כאשר יותר, מאוחר ן
 לו דיווח תל-אכיב, במבואות דחלה ן שהז־ הארוכה כשיירה !המונית נהג |
״״בוצע :.המוניות נהג | :__________

□ שי ק ב ת מ פ ל ח ה
חו ליו ד

 חריפות תלונות הגיעו בירושלים מישרד־החוץ אל
 כנגד במכסיקו היהודית הקהילה ראשי מצד ביותר
 רוזוליו. שאול במכסיקו־סיטי, ישראל שגריר
 בהם מזלזל רוזוליו כי טוענים הקהילה ראשי

 ומקדיש מוחלט חרם בדי במעט עד
 שונים. ולכיבודים לטכסים זמנו כל את
 ביקר אשר במכסיקו היהודית הקהילה מראשי אחד

 מישרדחזחוץ לראשי מסר בארץ, שעבד בשבוע
 — דיין משה לשר־החוץ כבר שהועברה — הדרישה את

 המישטרה מפכ״ל שהיה מי רוזוליו, את להחליף
במכסיקו. ישראל כשגריר שמונה לפני
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 התל־אביבית הבורסה הנהלת של פניה בעיקבות
אגודת עשויה העיתונאים, אגודת אל ערד לניירות

ד ע צ □ מי כבי □ו
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 ויין ג׳ון האמריקאי שחקן־הקולנוע
כוכבי יהיו סינטרה פראנק והזמר
 כ- שייערך לישראל הצדעה מיצעד
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 לסחור הכלכליים הכתבים על לאסור העיתונאים
בבורסה. במניות

 כתכים כמה כי טענות הועלו כאחרונה
 בדי כהם שיש ידיעות מפרסמים כלכליים

 מסויימות מניות שערי לעליית לגרום
 בכורסה, אלה במניות סוחרים עצמם והם

פרטיים. כרוקדים או הכנקים כאמצעות
 תהיה זאת, לאסור העיתונאים אגודת תחליט אם
 שתמיד כיוון שיניים, ללא בלבד, הנחייה זו

 במניות במסחר להמשיך עיתונאים אותם יכולים
 קרובי- באמצעות או אנונימית בצורה בבורסה

מישפחתם.
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 את ביטל וייצמן עזר שר־הכיטחון
 אישים לראיין נאסר פיהן על הנחיותיו
 כתחנת וח״כים, שרים כולל פוליטיים,

גלי־צה״ל. :הצבאית, השידור
 עם השבוע נפגש נאור מרדכי גלי־צה״ל מפקד

 להנחייתו. הבהרות ממנו לקבל על־מנת שר־הביטחון
 הקצונה מצד לחצים עזר על הופעלו בינתיים
 לנהל ניתן לא כי לשר שהבהירה הבכירה,

 השר באישור צורך יש כאשר צבאית תחנת־שידור
תוכנית. לכל

 כי והבהיר האיסור את וייצמן ביטל מכך כתוצאה
 ושעות העובדים מיספר את לצמצם בדעתו גם אין

 שהפירסומים אחרי הצבאית, בתחנה השידור
 כי נראה העובדים. ביו תסיסה עוררו זו כוונתו על

 ל״י מיליון 15 בסך גלי־צה״ל תקציב כי שוכנע וייצמן
מישרד־הביטחון. בהוצאות לפגוע כדי בו אין בשנה
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