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להתפטר ונדודים

 בית-המישפט דשפטי המקורבים אנשים
 הממשלה שרי את השבוע הזהירו העליון

 רטרואקטיבי חוק לחוקק ניסיון בל מפני
 מורה, אלון התנחלות המשך את שיאפשר

 העליון. כית-המישפט לפסיקת כניגוד
 פעולת או חקיקה בל כי הבהירו חוגים אותם

 בית־ את לעקוף כניסיון שתראה אחרת, התחכמות
 להתפטרות להוביל עלולה ביוקרתו ולפגוע המישפט

 להתמוטטות זאת ובעקבות עליונים שופטים של מחאה
בישראל. המישפט מערכת

■ בלום כשר־׳החוץ?
 מוחלטת שתיקה על שומר בגין מנחם ראש־הממשלה

 כשר־חוץ לראות רוצה הוא אותה לאישיות הנוגע בכל
 השבוע שהועלו השמות כל דיין. של במקומו

 שהועלו שמות או עצמם מכוח מועמדים הם כמועמדים
 של דעתו מה כלל לדעת מבלי וספקולציות, בניחושים

בגין.
 :בגין של הקרובה מסביבתו הניחושים כין

 התפקיד את להציע עשוי ראש־הממשלה
 לא אם כלום, יהודה באו״ם, ישראל לשגריר

 מיוקרה הנהנית אחרת אישיות ימצא
בינלאומית.

 פינטו, בפרשת חברי־הכנסת בין אבנרי אורי ח״כ של
 השבוע הודה שמיר מתאימה. חקיקה באמצעות

 הקיים. החוק במיסגרת פעל שאבנרי בשידור־רדיו
 מן זה אין אך בעניין, מיוחד חוק יוגש אם ספק

 מסוג מיכתבים כי האומרת תקנה שתוצע הנמנע
 לפני עוד הצבאית הצנזורה ביקורת טעונים יהיו זה

הפצתם.

 העביר לא הרמטב״ד
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 לדרישת נענה טרם איתן, רפאל רב־אלוף הרמטכ״ל,
 חברי־ לעיון להעביר הכנסת של ועדת־החוץ־והביטחון

 פינטו, דניאל הסגן של המישפטי התיק את הוועדה
 השיקולים ואת הפרשה פרטי את ללמוד שיוכלו כדי

 החלטת ואת המישפטיות הערכאות את שהינחו
 על־ידי כחודש לפני עוד הועלתה התביעה הרמטכ״ל.

 נענתה. טרם כה עד אך רבין, יצחק ח״כ
 יו״ר אל יפנו חכרי־הוועדה כי נראה

 למלא לשר־הכיטחון שיורה בדי הכנסת
חכרי־הוועדה. החלטת אחרי

׳שאר
במישרד־החוץ

 שנים כמשך ששימש מי לביא, נפתלי
 ואחר־כך דיין משה של כדוברם רכות

 לא בשרי־־הביטחון, פרם, שימעון של
הת כעיקכות ממישרד־החוץ יפרוש

 העובד לביא, דיין. משה של פטרותו
 ציבור לענייני ״יועץ של תקן על כיום

 מישרד־החוץ״ ודובר שר־החוץ •טל
כשי גם זה כתפקיד להמשיך מבקש

 השר אם הבא. שר־החוץ של רותו
 יבקש בו, ירצה לא לתפקיד שימונה

 גמיש• אחר כתפקיד להשתלב לביא
 שנתיים אחרי לטענתו, רד-החוץ.

 התאהב הוא כמישרד־החוץ וחצי
 עצמו את ורואה המישרד בעבודת

המדיני. כתחום המניין מן כעובד

ה הוגד מושל

 מדריכי קורס
בישיבה ט״ס

 כחיל-האוויר טייס מדריכי קורם של מפקדו
 במרומים •טלטסים הנראה, ככל החליט,

 במרומים, ליושב יותר ישירה גישה תהיה
כישיבה. גם ישתלמו אם
 את לשתף הקורם מפקד החליט עצמו דעת על

 שמח אור בישיבת דתית בהשתלמות החניכים
 שקיבלו השתלמות במיסגרת נעשה הדבר בירושלים.

 העברית באוניברסיטה מדריכי־הטיים קורס חניכי
 הדרכה. בנושאי בירושלים,

 חניכי בי חיל-האוויר למיפקדת נודע באשר
 חשבון על כישיבה לומדים קורס־המדריכים

 להפסיק הוחלט יותר, חשוכה השתלמות
כישיבה. הטייסים השתלמות את מיד

מישבט מתחדש
״הארץ״

ש תכיעת-הדיכה של השני הלקה
מיזרדוי בצלאל והמלונאי הקבלן הגיש
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להתחד

כחלק
 לשוןיהרס כגץ 'למיזרחי שנגרמו יי

העיתוי עליו וציא
 ולנשטיין שולמית המחוזית השופטת
 שלחי התביעה של זה לחלק הקציבה

ני הנמנע מן לא אולם ימים, שה
יותר, יתמשך הוא

מודעי ש!ל הגילוי
שר בשעתו תירץ כיצד מספרים הממשלה בחוגי

 שלו הנפל נסיעת את מודעי, יצחק ד,אנרגיה,
 זו. ממדינה דלק לרכוש בניסיון לנורבגיה,

 ״נסיעתי :בממשלה לחבריו סיפר מודעי
 היא דלק שרכישת למדתי לשווא. היתה לא

פוליטי:״ עניין

תעשיינים
בחו״ל משהיעיס

כ הכלכלי כמצב הבהירות אי כשל
 תעשיינים ויותר יותר נוטים ארץ

 כמיפעל* בספים להשקיע ישראליים
 את לשמור לא ״בדי כחו׳׳ל, תעשייה

 כטענתם. אחד״, כסל הביצים כל
תע במה הקימו האחרונים כחודשים

 כמדינות למפעליהם סניפים שיינים
 אפשרויות בודקים אחרים אחרות.

 כה עד שהיה מה ושותפויות. השקעות
 ומתפשט הולך חריגה תופעה כבחינת
מדאיגים. בממדים

לחרות נוסף שר
 לתנועת מקנה מהממשלה דיין משה של פרישתו

 משה שכן בממשלה, מטעמה נוסף לשר זכות החרות
 החרות. תנועת ש̂י שר חשבון על בממשלה שולב דיין
 כשר־החוץ חרות איש יתמנה לא אם גם

 זאת. מחטיבה נוסך שר כצירוף צורך יהיה
 לבני, איתן ארידור, יורם השבוע: שהוזכרו מועמדים

שמיר. יצחק

 עד צנזורה
■ הכנסת חבר

 עתה מחפשים כמישרד־המישפטים
 להבא שתאפשר מייטפטית, התחכמות

 מיבתכיס ככנסת להפיץ ״כים מה למנוע
 מכלי צבאיים, סודות גילוי משום בהם שיש

 חכרי־הכנסת. בחסינות להלכה לפגוע
 שמיר, יצחק הכנסת, יו״ר מצד באה לכך היוזמה
מכתבו הפצת בעיקבות שאירע מה את למנוע שביקש

בארהייב סע7לנ
 הגדה מושל בן־אליעזר, (״פואד״) בנימין תת־אלוף

 למסע לארצות־הברית לצאת עומד המערבית,
והבונדס. המגבית למען הרצאות
 מתכננים ארצות-הברית כיהדות חוגים

 ונגד ההתנחלות נגד בהופעותיו להפגין
הכבושים. בשטחים הקרקעות הפקעת

ורוט נס ר א
י ה ח״ לחת יצטרפו

 מגעים מנהלים שהם מפיצים תנועת־התחייה אנשי
 הצטרפותם על רום, ויוסף ארנס מישה חרות ח״כי עם

 סמוך הרי עכשיו, לא אם — לתנועתם האפשרית
 עליהן. שיוחלט בעת לבחירות,
 השניים עם הוויכוח אנשי-התחייה, לטענת

 המיפלגה מועמדי כריטימת מיקומם על הוא
 בליגלוג ביטלו רום וגם ארנס גם לכנסת.
אלה. שמועות
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הממשלה לראשות

 בקרב האחרונים בימים הועלה חדש איש של שם
 להתמודד שעשוי כמי במיפלגת־העבודה, היונים חוגי

 לראשות־ העבודה מועמד תפקיד על פרס שימעון עם
הממשלה.
 תדי לשעבר, רפ״י איש דווקא הוא המועמד

ירושלים. עיריית ראש קולק,
 מיפלגת־ מיוני כמה וכן ברל, בית חוג מאנשי כמה

 כאריזמטית, אישיות הוא קולק כי טוענים העבודה,
 כאיש המערך. רשימת בראש קולות למשוך העשויה

 במיפלגה, וניצים יונים ללכד עשוי הוא לשעבר רפ״י
יריבות. סיעות על מקובל מועמד ולשמש

 מאיים פוגל
שוחט על

 את זייף אשר עידן, מישרד־הפירסום איש פוגל, דויד
 מסולפות ציטטות שהכילו בפרס מיכתבי־התמיכה

 את לדין לתבוע מאיים רבין, יצחק נגד שרת מיונוני
 שהוא מה ביגלל שוחט, אורית הטלוויזיה, תחקירנית

 הרע״. לשון ״הפצת מכנה
 המוסד ליו״ר אורית שכתבה המיכתב בעיקבות
 שבו אנקוריון, ארי מיפלגת־העבודה, של לביקורת
 במיכתב: פוגל לה הודיע בשקרים, פוגל את האשימה

 מציגה את שכן רעה, דיבתי הוצאת משום בכך ״יש
 תפוצה בעל מיכתב באמצעות וזאת כשקרן, אותי

 לי״ חשובה עלי שדעתם לאישי־ציבור,
 כי'אינה לפוגד הודיעה שוחט אורית

 עד תעמוד והיא לפניו, להתנצל־ מתכוונת
 לדין. אותה יתבע אם גם גירסתה

 הפירסום משרד מנהל בן־משה, אורי הפיץ בינתיים
 הטלוויזיה למנהל שהיפנה מיכתב פוגל, עובד בו עידן

 אורית את בן־משה מאשים במיכתב הכנסת. ולחברי
 לעריכת בטלוויזיה מעמדה את ניצלה היא כי

 ל־ שהיה הסיכסוך בגלל פרס שימעון עם חשבונות
 עבודות קבלן אביה, עם כשר־הביטחון, בשעתו, פרס

ירקוני. שייקר, העפר,

חסר אלי




