
לוותר ■*אלץ בורג
 היה בורג, יוסף חד״ר שר־הפנים, כי יתכן
 שיצטרף נראה אף שר״החוץ, להיות רוצה

כך. עד לוותר
 מישרד־הפנים אשר מיפלגתו, עסקני לוחצים בורג על

 תקציבים להשגת חיונית עמדת־כוח לגביהם הוא
 שר־ תפקיד כי בורג סבור אומנם קולות. ולרכישת

 המפד״ל של קרנה את להעלות יכול היה החוץ
 לשלושת חשיבות יש המפד״ל לגבי אך הציבור, בעיני

 החינוך .הפנים, :בתקציבים המשופעים המישרדים
והדתות.
 שמחים היו אבו־חצירא ואהרן המר זבולון השרים

 כדי כשיטה מישרד־החוץ, את בורג קיבל אילו
החוצה.״ אותו ״לתמרן

שינויי□

 הרכר יגרום שר-חוץ, ידין ייגאל ימונה אם
 לענייני ועדת־השרים כהרכם בעיות

 לעמוד ידרוש ידין כי להניח יש אוטונומיה.
 מוחלט כסירוב וייתקל זו, ועדה כראש

 המפר׳׳ל. ושרי בורג יוסף הד״ר מצד
 הוא ראשוודהוועדה, על ידין יוותר אם גם אולם

 בעיה תיווצר ואז בה, חבר להיות ידרוש בוודאי
 זו, בוועדה שרים שני יהיו הדימוקרטים שלשרי

 זה למצב חבר־הוועדה. הוא תמיר ששמואל מאחר
המפד״ל. תסכים לא

יסכים לא תנאי כשום בי הודיע בכר תמיר
כוועדה. מקומו עד לוותר

 ז31י3 בץ
לירות *?יד 30

 הגיע פץ ישראל הד״ר הרווחה שר
ה לישיבת מגרמניה שעבר כ-טכוע
 כנושא שנערכה המייוחדת ממשלה

הפרקליטים.
 כדי בגרמניה סיורו את הפסיק השר

 כיום כארץ ונחת כישיבה להשתתף
 למה* כלילה. 10 כשעה שעבר השני

המ אחר-הצהריים חמש כשעה רת,
 הת* אחדיכך רק לגרמניה. חזרה ריא
 לארץ כץ של הכחול כואו כי כרד
 ההצבעה ותוצאות מאחר לשווא, היה

 3 לעומת 0 היו הממיטדה כישיכת
או לכאן דבר שינה לא כץ של ו?ךלו

 מתקציב שבא לארץ, מהי?-'״הקפיצה־-
דירות. אסא&צ :הרווחה מישרד

ידין תחת חותר תמיר
מנהיג בין חריף קרע צפוי הדמוקרטית בסיעה

 ניסים, משה הליברלים, של השר־ללא־תיק
 שר■ יהיה כמיקצועו, עורף־דין שהוא

 ליהודה הבטיח גם הוא המישפטים.
סגן־שר־החוץ. של תפקיד מהמפד״ד כן־מאיר

 הביע בבית־החולים, אותו שביקרו מקורביו, לפני
 אמר: ואף תמיר של פעולותיו על התמרמרות ידין

 שאני שחשוב אותי לשכנע ניסה הוא הזה ״בחדר
 במיוחד נגדי.״ חותר הוא ובחוץ שר־חוץ, אהיה

 מספר שתמיר השמועות נוכח ידין מקורבי מרוגזים
 שבטלוויזיה בעוד מאד, חולה ידין כי לבעלי־שיחו

 בריאה.״ ״אדמומיות יש לידין כי תמיר אמר
 אם הממשלה, נגד להצביע המפד״ל עם וגמור מנוי

 המפד״ל מוכנה זאת לעומת כשר־החוץ. ימונה תמיר
סגנו. ובן־מאיר שר־החוץ יהיה שידין

 ונבא׳ כיתרון
מורה לאלון

 הפיתרון כי טוענים ראש־הממשלה חוגי
 את להעכיר הוא אלון־מורה לבעיית היחיד
 אשר גדול, צבאי דכסים־הדרבה הישוב

 מאלון־מורה. מרוחק אינו
 שכה זו, הצעה תועלה כאשר כי נראה
 כחריפות לה יתנגדו ראש־הממשלה, תומך
 וגם וייצמן, עזר שר־הכיטחון, גם רכה

איתן. (״רפול״) רפאל רכיאלוף הרמטכ״ל,

ה חיי ת לה נוסד ח״כ
 חברים שבה בכנסת, סיעת־התחייה כי אפשרות קיימת

 נוסף. בח״כ תזכה שמיר, ומשה כהן גאולה רק היום
 בכית■ מאושפז ליכני איתן חרות ח״ב

 לקה שבו קשה, התקף־לב אחרי החולים,
 בי למקורביו הודיע ליכני השלישית. כפעם
 יתפטר הוא מכית־החולים, שייצא אחרי

ככנסת. מחכרותו
קונסול שרם, משה הוא הליכוד של הבא המועמד
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 טג• מישרד לעוכרי ניתנו ההלוואות

 ד• אחוז 11 שד כריכיה! קד-המדינה
 מס■ ההלוואות כד סך ארוכה.! ן<קזפה

ליח־ת. מיליון 15כ* תכס

 מסכים אינו כי הודיע כבר שרם אולם בג׳נבה, ישראל
 בג׳נבה. עבודתו על ולוותר בכנסת לכהן

 הכר הוא שרם, אחרי הכא, המועמד
 נעשים עתה שילוח. צכי התחייה, מזכירות
 שלא ליכני את לשכנע כליכוד מאמצים
 את להגביר שלא כדי מהכנסת, להתפטר

התחייה. שד בוהה

לבג״צ ■פגה אדון
 לבית-המישפט דפנות החליט אלון יגאל ח״ב

 מיפלגת■ יושב־ראש יחליט אם לצדק, הגבוה
 מרכז את לבנם פרם, שימעון העכורה,
 המיפלגה מועמד את שיבחר ברי המיפלגה

תהממשדה. לראשו
 כזה כינוס יהיה אלון, של המישפטיים יועציו לדעת

 למיפלגה, חדשה ועידה שנבחרה לפני המרכז, של
 אותו. ימנע שבג״צ סיכוי ויש בלתי־חוקי,

 לכית־המישפט, בפנייתו אדון יצליח לא אם
 ישיבת את להחרים לאנשיו יורה הוא

 מועמדותו עד יודיע היום ולמחרת המרכז
לתפקיד. שדו

 זה״ ״בשלב לו יהיה לא כי הבין ארליך אולם אל־על,
 הצעתו. על ויתר ולכן החברה, לסגירת בממשלה רוב

 מעריך שר־התחכורה, דפירסומי כניגוד
 25ל־ יגיעו השנה ״אל־על״ הפסדי בי ארליך

 מיליוני 750כ־ כיום שהם דודאר, מיליוני
לירות.

 מיסדר״דת
הרמטכ״ל של

 איתן, (״רפול״) רפאל אלוף רב הרמטב״ל,
 הגדולים הבסיסים אחד חיילי כל כי הורה

 לכסיסם יחזרו צריפין, כסיס כארץ,
 ולא שימחת־תורה, ערכ מחופ-טת-החג

 כנהוג. המחרת, כבוקר
־ כ~ על עמד הרמטב״ל

...... בהקפות כולם
הבסיס.

 י-טתתפו שהחיילים כך על
שד ככית־הכנסת שנערכו

מדים
האישים לשומרי

 ״הגורילות״, האישים, שומרי חוליית
 עם מהמיפגש הנראה ככל הושפעה

 הלובשים המצריים, האישים שומרי
לוב ועתה כחולות, ספארי חליפות

 מייוחדים. מדים החוליה חכרי שים
 על המופקדים האישים, שומרי מדי

ה והשרים ראש-הממשלה שמירת
 חליפות דמויות חליפות הן בכירים,
 לאירועים דק. מבד בהירות ספארי

 בחליפות הגורילות יתייצבו חגיגיים
 שומרי־הראש היו בה עד ועניבות.
שלהם. אישיים בגדים לובשים

יחקרו אמריקאים
פושעים צוא1 ■

 קיבלו בישראל אמריקאיות רשתות־טלוויזיה כתבי
 מישטרת־ישראל אם לחקור שלהם מהמערכות הוראות
 מישראל מועדים פושעים של גדול מיספר הבריחה

לארצות־הברית.
 קיימת האמריקאיים השידטונות לדעת

 כארצות־הכרית, גדודה ישראלית מאפיה
 הישראלי. המאורגן הפשע עם קשורה והיא

 האחרונות כשנים סירבה מישטרת-ישראל
 להעכיר ארצות־הברית שילטונות לבקשת

 השוהים ישראליים פושעים על מידע להם
כארצות־הכרית.

- היורקח
באלוהמורה גננת

 מגן־הירק המפורסמת היורקת כהן, מזל
 כקפה מלח שמהלה ומי שכנאות-סיני,

 מונתה וייצמן, עזר דשר־הכיטחון שהוגש
 הישוב. של כגננת אדץ־מורה חכרי עד־ידי

 בי שטענו הכרים, כמה שד הסתייגויות
 של כתפקיד לשמש יכולה אינה כהן מזל

המזכירות. על-ידי נדחו מחנכת,

-עקיב- במקו□
 שר־המישפטים לבין ידין, ייגאל הפרופסור זו, מיפלגה
תמיר. שמואל

 הגיעו ככית־החולים ידין שד חדרו אד
 תמיר, של קדחתנית פעילות על ידיעות

 שר־החוץ. תפקיד את דקכד כשמטרתו
 חכרי־כנסת, שרים, עם נפגש תמיר

 את להם ומציע כגין, ומקורבי עיתונאים
 עצמו הוא : בממשלה הבאים השינויים

 את יקבל ידין ;שר-החוץ תפקיד את יקכל
 סגנות-ראש- על ויוותר שר־הרווחה תפקיד

 ראש סגן יהיה ארליך שימחה ;הממשלה
 הדמוקרטים, של השלישי השר ;הממשלה

ואילו ;שר־ללא־תיק יהיה כץ, ישראל הד׳׳ר

לסגור רצה אדליד
ייאל־־׳עליי את

 שר■ סיפר הממשלה שד האחרונה בישיבתה
 לסגור עמד הוא כי ארליך שימחה האוצר

 שד■ ״כהסכמת ״אל־על״, חכרת את
 שכיתת־האזהרה פרצה כאשר התחבורה״,

האחד. היום כת
חברת בסגירת שר־התעשייה גם תמך ישיבה באותה

 סיעת־המערך, מטעם בממשלה אי־האמון הצעת את
 אולם יעקובי. גד ח״כ להציג עמד השבוע, שהוגשה

 מהממשלה, דיין משה התפטרות על שנודע אחרי
 שהוא כך על פרם, שימעון המיפלגה, יושב־ראש עמד

 ״בנסיבות כי טען פרס אי־האמון. תהצעת א ינמק
 היסטורית.״ משמעות בעל הוא הזה אי־האמון הקיימות

 פרס את לשכנע ניסו יעקובי •טל מקורביו
 יעקוכי גם בי כטענה דרישתו, על לוותר
 אולם היסטוריות,״ בהזדמנויות לנאום ״יכול
ויתר. ויעקוכי שדו על עמד פרס

 תמיד ״אני :לפרס יעקובי אמר השניים נפגשו כאשר
שהוא.״ שטח בכל מקומי, את תמלא שאתה מוכן
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