
 ראש-הממשלה, ודובר אדליד שימחה האוצר
 :לדובר השר אמר ני,רימון, (״;קרי״) שלמה
 את כי יביע הליברלים •במרכז ״אחרי
 תיק■ על לוותר מובן אהיה אני אמונו,
סגן־ראש״הממשלה.״ ולהיות האוצר

 עתיקות מיתקפת

דיין על

יפרוש ץ י רב ו ה
 אחד על-ידי המונהגים בקואליציה, חוגים

 המשך לגבי חומר עתה מרכזים השרים,
 כקניית דיין, משה שר־החוץ, של פעילותו
ובמבירתן. עתיקות

בכירה אישיות

מהארץ יורדת
 כניו־יורק הישראלית בקונסוליה חוגים

 בתפקיד שהיתה אישיות, על לספר יודעים
 כסנטרל■ דירה שרכשה כיותר, רם ממלכתי

 והעומדת ניו-יורק כמרכז פארק־ווסט
שם. להתגורר
 לא כי לשאלה, כתשובה טענה, האישיות

 מכני• אחד ״אלא הדירה את רכשה היא
 שם על רשומה הדירה כי נודע המישפחה.״

אישיות. אותה של אשתו

 הבטיח אריק

משפטי□ למנוע

מהליכוד
 יגאל ״ב ח של רפ״י סיעת כי נראה

 השבוע מהליכוד, לפרוש עומדת הורכיץ
 יפרשו הורכיץ עם הבא. השבוע בתחילת או

 שובל זלבן חכרי־הבנסת גם מהליכוד
פרץ. ויצחק
 אולם זמן־מזז, לפני כבר מהליכוד לפרוש רצה הורביץ
 יכהן שהוא האפשרות הועלתה באשר זאת הישעה

 נגוזה זו שאפשרות כשנראה עתה, כשר־האוצר.
הפרישה. על הורביץ יכריז בינתיים,

 משבר אפו*

האגודה עם
שתתפות על מאיים חדש משכר  אגודת ה
 שר־הדתות, הממשלתית. בקואליציה ישראל
 המועצה עם יחד אכו־חצירא, אהרון

 את לפטר מתכוונים כירושלים, הדתית
 הדתית. כמועצה האגודה חברי
 הדתית המועצה שחברי שבעוד היא השר טענת

 חבריה נוהגים מקופת־המדינה, משכורת מקבלים
 למוסדות פרטיים הכשרים לתת אגודת־ישראל מקרב

ולבתי־עסק.
 ממשלתי כמשבר מאיימים אנשי־האגודה

הדבר. יבוצע אמנם אם

 שהם החומר את לפרסם מתכוונים חוגים אותם
 בץ חילוקי־דעות יתגלעו שוב כאשר עתה, אוספים

דיין. לבין מקורבים, הם שאליו השר,

□פר עוד

ידלין של
 העומד ידלין, אשר של לסיפרו במקביל

ד הקרוב, פברואר כחודש להופיע י  ב
ת  עורכת* ידלין, של הטריה אשתו תכ
 משלה. ספר ליכני, טליה הדין

 לתקופה רק יתייחס טליה של סיפרה
 התקפה ויכלול ידלין, מעצר שמאז

 נכון, יצחק נשיא־המדינה, על חריפה
 תמיר, שמואל שר־המישפטיס, ועל

חנינה. לידלין להעניק שסידכו

דארבצן סירב בורג
 יוסף שר־הפנים, עם איבצן ,-אריו ניצב שניהל בשיחה
 להישאר יסכים כי לשר, הקצין אמר בורג,

 ימונה שהוא תנאים: שני ימולאו אם במישטרה
 יהיה שהוא בכתב לו ושיובטח כסגן־המפכ״ל,

הבא. המנכ״ל
השני. לתנאי להיענות סירב בורג

 גוש־ לראשי הבטיח שרון, אריק שר־החקלאות,
 נגד כתבי־אישום יוגשו שלא לכך ידאג כי אמונים
 השבוע. של התנחלויות־הזוטא פעילי

 אינצור, מאיר גוש־אמונים, פעיל עם בשיחת־טלפון
 המישטרה על־ידי שנעצרו אותם גם כי שרון, הבטיח

לדין. יועמדו לא

- היו״ר אשת

ישראלית לא
 דולצ׳ין אנט כי התגלה עתה רק

הציו ההנהלה יושב־ראש של רעייתו
 היהודית, הסוכנות ויושב־־ראש נית

יש אזרחית אינה כלל דולצ׳ין, אריה
 אר• של אזרחות בעלת אלא ראלית

צות־הכרית.
 לחזור רוצה דולצ׳ין שאנט פעם ככל

 לשגרירות להיכנס חייכת היא לארץ,
 נמצאת, היא שבה בארץ ישראל
 :שהתחי דולצ׳ין, אנט אשרה. ולבקש

 מאמרי־כיקורת לכתוב לאחרונה לה
 ידידים לעצת סירבה הממשלה, על

 שלה האמריקאי הדרכון את להמיר
 לדרכוו שיש כטענה ישראלי, בדרכון

 רכים״. ״יתרונות האמריקאי
 דולצ׳יו אנט רשומה כמישרד-הפנים

.1/201874 מיספר ארעית, כתושבת

נרים עיתונאי□

במיםמר מתעניינים
 התעניינות גילו בישראל, המכהנים זרים, עיתונאים

 לחברי־הכנסת, אבנרי י אורי ח״כ של במיכתב רבה
 על שהורשע הבכיר הקצין פרשת את פירט שבו

 ושדינו מיבצע־ליטאני, בעת פשע־מילחמה ביצוע
 של דרגה לו שהחזיר הרמטכ״ל, על־ידי הומתק

רב־סרן.
 לרכל כדי ״כים ח לבמה פנו העיתונאים

המיסמך. עותק

הבטיח ארליך

להתפטר
שר־ כין בכנסת השבוע שהתקיימה בשיחה

הנגיד את חוקרים
 יודעים למבקר-המדינה המקורבים גורמים

 מכקר־המדינה מישרד מנכ״ל בי לספר
 ובתו אשתו נסיעת כפרשת לחקור הורה

 גפני, ארנון ״כנק־ישראל״, נגיד של
לחוץ-לארץ.

 אשר אנונימי, מיכתב הגיע מבקר־המדינה מישרד אל
 חשבון על לבלגראד ובתו אשתו את לקח גפני כי טען

 הורה מבקר־המדינה מישרד מנכ״ל קופת־המדינה.
 ביסודיות. הפרשה את לחקור

 מאחר לקבל, היה אי־אפשר גפני של תגובתו את
בחוץ־לארץ. עדיין נמצא והוא

המשבורת תוספת

תבוטל
 נציב־שרות־ שהעניק תוספת־המשבורת

 פרידמן, (״רמי״) אברהם חד״ר המדינה,
 הממשלתיים המישרדים למנכ״לי
 תקן על יושב הוא שגם מכיוון — ולעצמו

 הממשלה. על־ידי תבוטל — מנכ״ל של
 זה עניין להעלות עומד המר זבולון שר־החינוך

 5000 בת התוספת את לבטל ולדרוש בממשלה,
 אלף 30 של החד־פעמי הסכום ואת לחודש, הלירות
המנכ״לים. שקיבלו לירות,

האשמות

י1 בדבר
ת פרס לשימעון המקורבים חוגים ה

 זוייפה באילו הסיפור את להפיץ חילו
 שנערכה כהתמודדות הקלפיות, אחת

״־* פרס לשימעון רכין יצחק בין

 מתגלה,
לסרס.

 לסיפור, להתייחס מסרבים רכין חוגי
כמיסגרת עתה מופץ שהוא וטוענים

------- באלון סרס של מילחמתו
 שהטיפו, העובדה לדבריהם,

 אחרי שנים שלוש כימעט עתה, דק
 באמיתותו ספק מטילה ההתמודדות,

מפיציו. מניעי על ומצביעה

 בריאות ביטוח

בקרוב ממלכתי
 כדי שבועיים בעוד להתכנס עומדת המפד״ל הנהלת

 ממלכתי. רפואי ביטוח בחוק לדון
 המפד״ל, בהנהלת רוב צפוי להצעת-החוק

 יוסר זו כמיפלגה ההחלטה קבלת ואחרי
 הממשלה על-ידי מאימוצה האחרון המיבשול
והכנסת.

 לנסות כדי שונות בפעולות תפתח המערך סיעת
האחרון. ברגע הצעת־החוק את ולסכל

 מועמד רב־ן

העמודה מ־פלגת
 בינתיים הוא רבין יצחק ח״כ המיפלגה, חוקת פי על

 ראש־ ולתפקיד הרשימה לראשות זו מיפלגה מועמד
הממשלה.

 בוועידת זה לתפקיד שנבחר האחרון היה ךבין
 כה ועד האחרונות, הבחירות לפני מיפלגת־העבודה,

אחר. מועמד שום על המיפלגה ועידת החליטה לא

 רעיית דוברת

תפרוש הנשיא
 נשיא־המדינה, רעיית של הדוברת גנני, דבורה

 תפקידה. את לעזוב עומדת נבון, אופירה
 עם כי ונראה בארצות־הברית, לטיול יוצאת גנני

 לא מישרתה נבון. את לשרת תמשיך לא שובה
רעייתו. את ישרת'גם הנשיא ודובר תאוייש,

מנהל ימונה

לטלוויזיה בפועל
 לפיד, (״טדמי״) יוסף הטלוויזיה, מנכ״ל
 מנהל־טלוויזיה■ מינוי שוקל הוא כי הודיע
 החוק, פי על שנה. בת לתקופה כפועל

 מנהל־טלוויזיה־כפועל למנות המנכ״ל יכול
אי מיכרז, ללא אחת שנה למשך  כתנ

 הרשות. עובדי מקרב יהיה מנהל שאותו
 (״צחי״) יצחק הם לתפקיד המנכ״ל מועמדי שני

רוגל. (״נקדי״) ונקדימון שמעוני
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