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 שרחהביטחון, על שלוחות־חדסן האישיות ההתקפות
 הממשלה, משרי וכמה ׳מפלגתו חברי מצד וייצמן, עזר

 את להסיק וייצמן עזר את לאלץ הנראה ככל מיועדות
 בגין מנחם אם ספק ■מהממשלה. ולהתפטר המסקנות

 מהממשלה שר התפטרות שכן בכך, מעוניין עצמו
 הצגה מחייבת והיא כולה הממשלה כהתפטרות כמוה

 בכנסת. אמון והצבעת הנשיא בפני חדשה ממשלה של
 כוחות, של חדש מערך להיווצר עלול כזה במקרה
 הקואליציה קיום המשך את בספק להעמיד העלול

 הממשלה משדי כמה פועלים זאת למרות הנוכחית.
 רצונו את בכך ממלאים שהם הנחה מתוך וייצמן נגד
בגין. של

 שר־החקלואות, זה כתחום פעיל כמיוחד
 לושהיתההכריתאתשהפרשרון,אריק

 הפךשבועות,מספרלפניעדוייצמןעם
 מקווהששרוןנראההעיקרי.למתנגדושוכ
 הואיזכהמהממשלהוייצמןיסתלקשאם

 נאמנותוהפגנתעלשר־־הביטחוןכתפקיד
ככגץ.
 הליברלית החטיבה תמיכת מובטחת אומנם לווייצמן
 במקרה וייצמן עם ללכת נוטים שאנשיה בליכוד,
 מעריכים וייצמן של מקורביו אולם מהממשלה. שיפרוש

 בסיס חסרת היא אלה הבטחות על הסתמכות כל כי
 לפיכך המבחן. שעת תגיע כאשר ירתעו והליברלים

 מרצונו וייצמן התפטרות של אפשרות כל שוללים הם
הנוכחי.במצבלפחות
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 לרשת כמועמדים לאחרונה שהועלו השמות שורת אל
הפרופסורלממשלה,היועץ־המישפטישלמקומואת

 שופט של שמו :חדש שם השבוע נוסף ברק, אהרון
 לווין. דב בתל־אביב המחוזי בית־המישפט

 שר־יהמישפטים שד שותפו כשעתו היה לווין
 לפניפרקליטיםכמישרדתמירשמואל
 האחריםלמועמדיםכניגודלשופט.שהפך

 ■מישרד־המישפטיםצמרתמקרכהןלתפקיד,
 רוויזיוניסטירקעללוויןישלו,מחוצהוהן

 למקוכדאותולהפוךהעשוייםכאצ״דועכר
 שהמינויכגין,מנחםראש־הממשלהעדגם

 להסכמתו.זקוקהיועץ־המישפטילתפקיד
 לתפקיד לבחור לבסוף יוחלט שאם מסתבר בינתיים

 מישרד־ עובדי ■מקרב שלא אישיות היועץ־המישפטי
 העובדים בין לתסיסה לגרום הדבר עלול המישפטים,

המישרד. בצמרת פרישות כמה ולהוליד הבכירים

טרף תמיר ? יצ ד כו לי ל
 מתנהלים כי טוענות עקשניות שמועות

 כראשותוד״ש,אנשישלקבוצהכיןמגעים
 ■ראש־דכיןתמיר,שמואלשר־המישפטיםשד

 כמהשלכתיווכםכגין,מנחםהממשלה
 מזכירנמצאשכיניהםאנשי־כיניים,

 הדרכיםלבידורנאור,אריההממשלה
 לליכודד״שמח״כיכמהלהצטרפות

עצמאית.כחטיבה
 אינטנסיבי רימום מסע נערך האחרונים בשבועות

 שיעבור ׳מבלי אמצעי־התיקשורת, בכל לשר־המישפטים
 או זו במיסגרת תמיר יופיע לא שבו יום כימעט
 הקרקע בהכשרת זה מסע הרואים יש אחרת.

לליכוד. תמיר של להצטרפותו

 פישטו־ר. קצין
שוד ה ח פ ד ד ת פ

 הארצי המטה של סודיים מיסמכים הדלפת בעקבות
 כדי יסודית חקירה נפתחה לעיתונאים, המישטרה של

 הארצי. המטה קציני בקרב המדליפים את לאתר
 החשוד הארצי, במטה בכיר קצין אותר ראשון בשלב

 ליחידות שהועבר הסודי השדר העתק בהדלפת
 החוף. בכביש באוטובוס הפיגוע לפני יומיים המישטרה

 הכוננות מצב את לבטל הוראה ניתנה זה בשדר
 לחדירה תוכנית על מידע בעקבות לכן קודם שהוכרז
 שבועות כמה לפני פורסם המיסמך הים. דרך חבלנית
אחרונות. בידיעות
 החכלהקציןעלנפלהחוקריםשדהחשד

 המישטרה. של הארצי כמטה הראשי
הסתיימה.טרםנגדוהחקירה
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 שימעון הדלק, מינהל ראש של מועמדותו הצגת
 כבר חיפה עיריית לראשות הליכוד כמועמד גילבוע,

 הליברלית. המפלגה שרי בקרב שרים למילחמת גרמה
 שכראשו ׳למשרד כפוף שגילבוע למרות

מודעי, יצחק והאנרגיה התשתית שר עומד

ת ר כי  בגין בז
ע ס מ ת ל או צ ר ה
 ראש־הממ- של האישית מזכירתו

 לצאתעומדתקלימוכיצקי,יונהשלה,
 ארצות־זהכריתכרחכיהרצאותלמסע
 המאוחדת.היהודיתהמגכיתמטעם
כלהימשךאמורהמתוכנןהמסע

 מזכירתותסיידובמהלכוחודשיים,
 ארצות■שלולרוחכהלאורכהכניןשל

הכרית.
 התמרמרות עוררה כך עד הידיעה

הראש־הממשדה,דישכתאנשיכין
 מעיןלתפקידלשגרמגוחךכיטוענים

 ציכוריתאישיותשאינהמזכירהזה
 להצליחכדיהדרושהידעאתוההפרה

כזה. כמסע־הרצאות

 היפה לעיריית הליכוד כמועמד הוצע הוא
 שלנאמנוניטים,■משההשרעל־ידידווקא

ארליך.שימחהשר־האוצר
 של מנהיגותו על המערער לאגף המשתייך מודעי,
 גילבוע ייבחר שאם חושש הליברלית. במפלגה ארליך
 עמדת־כוח להקנות הדבר עשוי חיפה עיריית כראש

 ארליך־ניסים. לקבוצת שילטונית
 יתפטר שאם מודעימעןהמינויאתלטרפדבניסיון
 הוא וייכשל, העירוניות בבחירות לרוץ כדי גילבוע

 בירוד הדלק. מינהל כראש לתפקידו לחזור יוכל לא
 הדברים שאין העלה לממשלה היועץ־המישפטי אצל

בתפקידו. ולכהן לשוב יוכל וגילבוע כך

□ הורים בלי קו
ר וול שרד״החיוו מי

 שלמדו ילדים הורי שד ארצי פעולה ועד
 ושיאדצוטרום־חוכהכגני־ילדיםשנהלפני

 תמורתכאלה,כגניםשוכללמודהשנה
 להיאכקכדילאחרונההוקםתשלום,

 משרד־ההינוךשלשרירותיתכהחלטה
 לטענתם.אותםהמקפחת

 שמלאו ילדים העירוניים לגנים לקבל נהוג היה כה עד
 שונה השנה האזרחית. השנה תום עד שנים חמש להם

 תשלום ללא אלה לגנים יתקבלו מכך וכתוצאה הנוהג
 בטבת. א׳ העברי לתאריך עד שנולדו ילדים רק

 באותו בטבת וא׳ בדצמבר 31ה־ חלים אומנם השנה
 ימים כמה של הפרש היד. קודמות בשנים אולם היום,

 ששלחו הורים יאלצו מכך כתוצאה התאריכים. שני בין
 בשנה תשלום תמורת טרום־חובה לגן ילדיהם את

במיסגרת לגן ילדיהם את שוב השנה לשלוח שעברה

 ל״י. 5,100 של תשלום תמורת זו,
 ילדים מאות ככמה פוגע כתאריך השינוי

 תיקץ את להחיל תובעים שהוריהם
 החל שנולדוילדיםלנכירקהקובעהתאריך
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 חג־ בחופשת עצר לאילת בדרך צד,״ל של מחסום
 קצינים ובתוכו צה״ל של רכב האחרון השבועות

 עימם ונטלו מישפחותיהם בני עם חופשה לבילוי שיצאו
 גנרטור. כולל צה״ל, של ציוד

 מצ״חשדחקירהנפתחהזאתכעקבות
 כדרגת קצינים נחשדים שכה כפרשה,

 שלציודכניצולוסגן־אלוףאלוף־מישנה
 פרטיות.למטרותצה״ל

הצבאית. הפרקליטות לטיפול הועבר החקירה תיק

ת שרון: ר ג א
ה הטדוו־ויר. מ ל שו

 רשות־השידור. של מחלקת־הגבייה אנשי של טענתם
 גילו פיה שעל זה, במדור שבועיים לפני שפורסמה

 שרון אריאל שר־החקלאות של החקלאית בחוותו
 אגרה, עבורם שולמה שלא טלוויזיה מכשירי ארבעה
 השר. על־ידי בתוקף נדחתה
 ׳מכשיר־רקנמצאהחווהככדכיטועןאריק

 העובדים, של כחדר-האוכל אחד, טלוויזיה
 כחוק.האגרהשולמהושעבודו

 בידם שמצוי ברשות־ד,שידור טוענים זאת ■למרות
 אגרה ללא מכשירי־טלוויזיה על דו״ח

החווה. פועלי ברשות שנמצאו
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 ראשון בכיר סגן שדר, אהרון עורך־הדין
 ככליהיה,תל־אביב,מחוזלפדקדיטת

 המחוז,פרקדיטתאתשיחליףהאישהנראה,
 אוסטרוכפקי־פהן,(״ויקי״) ויקטוריה
 כת״א.מחוזיתכשופטתלהתמנותהעומדת

 מחלקת ראש היה שבפרקליטי־המחוז, הוותיק שדר,
 ששני לאחר האיזוריים. בתי־המישפט

 וויקטוריה קדמי (יעקוב הקודמים המחוז פרקליטי
 שגרמו וכיימעט מבחוץ ״הוצנחו״ אוסטרובסקי־כהן)

 הפעם הבכירים פרקליטי־המחוז עמדו במישרד, למרד
המישרד. מתוך יבוא ימונה אשר שהאיש על־כך

י ע ונו יק מ איגוד
ת של מניו דוג

 כעתיד להתווסף עומד חדש איגוד־מיקצועי
 שלארציאיגוד:ישראללעובדיהקרוב

 עללהגןהיאשמטרתוודוגמניות,דוגמנים
קמדשים♦ריפי־שכרתעועולתבזכויותיהם

ח יומני ד - ש
ה מונ ש ם ב בי ר כ

ש מי שד האישיים יומניו עריכת
 ישראל,שדהשניראש־ממשלתההייה

 עבודהאחריהסתיימהשרת,משה
היומשנים.כמהשנמשכהמאומצת

 ב״מעריב״פורסמו■מהםשקטעיםנים,
סותגוכותועוררושניםשלושלפני

 ועומדיםכדפוסעתהנמצאיםערות,
 עלישתדעוהםכקרוכ.לאורלצאת

 ומחירםעבי־כרם,כרכיםשמונהפני
״י. ל 1501כ־< יהיה

 שהטילה החלקית הצנזורהלמרות
 כמהעלהמיוחדתהציבוריתהוועדה

 היומניםיכילושרת,שלמרשימותיו
לאישהנוגעחומר-נפץהנראהככל

 ממיפלגתשוניםמנהיגיםשדיותם
העבודה.
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