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וייצמ!
כסף יביא

 עם שנערכו מוקדמים, מגעים פי על
 שר־ של שליחותו כי נראה האמריקאים,

 תעלה לארצות־הברית וייצמן עזר הכיטחון
יפה.

 מיליארדי 2.2ה־ מחסום את ישכור וייצמן
 הממשלה הסכמת עלי־די אם . הדולר,

 דולר מיליוני 800 להוסיף! האמריקאית
 של זה שסכום הצהרתה על־ידי או למענק,

 כמיסגרת וכי סופי, אינו הדולר מיליוני 2.2
 ארצות־הכרית מדיניות של ההערכה־מחדש

 כסף האמריקאים יוסיפו המרחב, כלפי
לישראל.

חחם ארליך־
האחרון ברגע

 חתם כשר־האוצר, האחרון ביומו כי התגלה עתה רק
 של בסדר־גודל כספיות התחייבויות על ארליך שימחה
 ישיבות. לכמה לירות מיליוני עשרות
 מיכתבים בצורת ההתחייבויות את נתן ארליך

 הוראות ובהם הכללי, לחשב שר־האוצר של רשמיים
לתשלום.

 ישיבות — ההתחייבויות מקבלי כין
 שלמה אגודת־ישראל ״כ ח עם הקשורות

 של כאביו הקשורות ישיבות ובן לורנץ,
ים. ניס משה השר־ללא־תיק,

מכין אלון
לסרס הצגה

 מרכז ישיבת את להפוך מתכוץ אלון יגאל ח״כ
 להכריע כדי בינואר, 13ב־ שתתכנס מיפלגת־העבודה,

 כי להוכיח כדי לבדיחה, פרם, לבין בינו במאבק
 את זה, במועד לקבוע, המרכז של מסמכותו זה אין

 לראשות־הממשלה. המיפלגה מועמד
 להופיע שלא לאוהדיו להורות מתכוון אלון
 יצליח הוא רכים להערכת למרכז. בלל

 איש 350מ־ יותר של להעדרותם לגרום
 מרכז. חברי 800 מתוך
 מועמדותו, את ויציג כמרכז יופיע עצמו אלון

 מיספר על לחברי־המרבז מדווח כשהוא
 וצכע־העיניים חולצותיו מידת שלו, הנעליים

 רשאי המרכז אין אלון לדעת אשתו. של
 רק אלא המיפלגה, מועמד את עתה לקבוע
 כלומר, — לוועידה״ ״סמור שיתכנס מרכז

אחריה.

קיבל שר
קרקעות?

 בעיקבות סודית חקירה נערכת לאחרונה
 הממשלה משרי שאחד כד על הידיעות

 עסקיו לשם בנגב, קרקעות־מדינה קיבל
הפרטיים.

 צבאיים לצרכים שהופקעו כקרקעות המדובר
 לא שוב באשר מערבת־הביטחון. על־ידי

 לא הן אלה, בקרקעות צורף לצה״ל היה
 החוקיים, בעליהם לבדואים, חזרה הועברו

שר. אותו של הפרטית לרשותו אלא

 בורג יוסף הד״ר בין שנערכה שיחת־״שולם״, למרות
 בתוך ההתמודדות ממשיכה המפד״ל, צעירי לבין

המפד״ל.
 מפיצים המפד״ל לצעירי המקורבים חוגים

 פרשיות לפוצץ עשויים שהם השמועה את
 סערה לדבריהם תעוררנה אשר פליליות,
 הוותיקה ההנהגה מחברי במה נגד ציבורית

המפד״ל. של

חיל־האוויר טייסי
יותר ישלטו

 כוח־האדם כאגף שהושג סיכום פי על
 שבר־הדירה הבא כחודש החל יועלה בצה״ל,

 המתגוררות מישפחות־הטייסים, שמשלמות
חיל־האוויר. כבסיסי

 עד שלושה בת דירה עבור הטייסים שילמו כה עד
 החיל, בבסיסי המישפחות בשיכון חדרים, ארבעה

 נוסף כלל, זה סכום לחודש. לירות 500ל־ 425 בין
 הדלק המים, החשמל, דמי את גם שכר־הדירה, על

וגינון. להסקה
 מאות כמה לשלם הטייסים יצטרכו עתה

 ובן הדירה, גודל לפי נוספות, לירות
 המים החשמל, עכור מיוחדים תשלומים

להסקה. והדלק

רכש הורביץ
מיטבח׳■□ בית

 הורביץ ייגאל שר־האוצר של מישפחתו
 בחיפה העירוני בית־המיטכחיים את רכשה

 יעבור בית־המיטבחיים חיפה. עיריית מידי
הקרוב. הראשון ביום לבעלותה

 תמורת בית־המיטבחיים את רכשה הורביץ מישפחת
 תשעה רק למעשה עבורו תשלם אך לירות, מיליוני 26

 לא הרכישה סכום מתוך לירות מיליוני 17 מיליונים.
 מישפחת־הורביץ של התחייבות מהווה אלא ישולם,
 בית- עובדי של הפנסיה זכויות כל את לשלם

המיטבהיים.

עוקב ואמן
הפקידים אסרי

 כלכלי, לתיכנון הרשות מנהל סדן, עזרא הפרופסור
 רק היו הביטוח, על הממונה צוקרמן, בן־עמי והד״ר
 בשבוע שהופתעו הבכירים מפקידי־האוצר שניים
 ״ביקרתי :האומר שולחנם על פתק למצוא שעבר

 להתקשר נא היית. ולא בבוקר, 7.30 בשער, במישרדך
 המנכ״ל היה החתום על הסברים.״ ולמסור ללישכתי

נאמן. יעקוב הפרופסור מישרד־האוצר, של החדש

בליכוד התנגדות
ליגור׳

 העיסקה עד מערערים בליכוד חוגים
 שכעיקכותיה יגורי, אסף ח׳׳ב עם שנעשתה

 לליכוד. כחטיבה נכנם הוא
 שריר אברהם ח״כ עומד המערערים בראש

 ערך מחרות קורפו חיים ח״כ כי הטוען מר,ליברלים,
 של ההנהלה חברי את והעמיד בסודיות, העיסקה את

 מוגמרת. עובדה לפני בכנסת סיעת־ד,ליכוד
 ההבטחות אחת את טירפד אף שריר

 בוועדת־החוץ■ מקום לקבל :ליגורי שניתנו
 שהתפנה המקום את הכנסת. של והכטחון

 מהליכוד תמיר יוסף ח״ב של פרישתו עם
סבידור. מנחם ח״ב יתפוס

העורכי□ תלכו ■ת
ב*האדיף

 גידעון ״הארץ״, היומון של עורד־המישנה
 את הקרוב יוני כחודש לעזוב עומד סאמט,

 ״הארץ״ בשליח ולהתמנות תפקידו,
מרכוס. יואל של במקומו כוואשינגטון,

 אחרי בוואשינגטון התפקיד את לעצמו ביקש סאמט
הארץ. של כעורך־מישנה מכהן הוא שבהן שנים תשע

 יתפוס הארץ של כעורך־מישנה סאמט של מקומו את
כיסלו. רן

סוחב אבריאל
חדאד ול1 ספר

 מבכירי שר־החוץ, של המיוחד יועצו שהיה מי
 התחיל אבריאל, אהוד בארץ, הדיפלומטים ומוותיקי

 על לכתוב עומד שהוא חדש, לספר חומר לאסוף
 בדרום־ הנוצרית ד,״מדינה״ ועל חדאד, סעד רב־סרן
לבנון.

 הראשון השגריר המדינה קום עם שהיה מי אבריאל,
 נשק סיפקו שהצ׳כים בעת בצ׳כוסלובקיה, ישראל של

 אפריקה עם היחסים אדריכל חבר־הכנסת, לישראל,
 ברומא ישראל ושגריר בגאנה, הראשון והשגריר

 לאחרונה כיהן האפיפיור, עם הדוקים קשרים קשר שם
 התפטר דיין של התפטרותו עם דיין. משה של כיועצו

נאות־מרדכי. למישקו, וחזר הוא גם

בראש הרצוג

 כמפלגת־העבודה צפוייה חדשה סערה
 את למנות פרס שימעון של כוונתו כעיקכות

 כראש הרצוג (״ויויאן״) חיים (מיל׳) האלוף
המיפלגה. של מערך־ההסכרה

 בא הרצוג של מינויו כי טוענים אלון יגאל אנשי
 מחלקת־ד,הסברה בראש העומד כלפון, משה את לעקוף

פרם. מתנגדי על והנמנה המיפלגה, של

ש״* בין מגעים
ם ■ ס קר דמו ל

 הדמוקרטים, ח״כ בין מגעים נערכו האחרון בשבוע
 דויד ש״י, של חברי־הכנסת לבין אליהו, שלמה

 להקמת האפשרות בדיקת לשם עמית, ומאיר גולומב
 אליהו, הבטחת לפי יצטרף, שאליו חדש, פוליטי גוש
אסעד. שפיק ח״כ גם

 החליט עם,הליכוד, מגעים שניהל אליהו,
 מאחר לליכוד, להצטרף שלא זה כשלב
 תפקיד לו להבטיח סירבו הליכוד וראשי

 מיסגרת עתה מחפש הוא סגן־שר. של
חדשה. פוליטית

משבר צפו■

 פלגי שני כין לפרוץ עומד גלוי עימות
 בראשותם הוותיקים, פלג המושכים, תנועת

 לבין הדר, עמוס וח״ב נחמקין עמום של
 מנהיגי נמנים שעימו הצעירים, פלג

החדשים. המושכים
 יותקף זכאי, יחזקאל ח״כ תנועת־המושבים, מזכיר

 החלפתו. את ידרשו אשר הצעירים, על־ידי
 רקע על הוא בתנועת־המושבים המתחדש המאבק
ועידתה. ערב מיפלגת־העבודה, בתוך המאבק

בדוס
חפויס מנכ״ר

 לאפוטרופוס. הציע בורג, יוסף הד״ר שר־הפנים,
 מנכ״ל תפקיד את בלום, עמרם עורך־הדין הכללי,

 חיים הנוכחי, המנכ״ל של פרישתו עם מישרדו,
 כמבקר־המדינה. להיבחר העומד קוברסקי,
 וינרוט, יעקוב עורך־הדין בורג, של הקודם המועמד

בורג. של להצעה סירב

תבחרה
 כעד״התניעה עדותי על בעיתונים דיווח בעיקבות
 פלאטו״שרון, שמואל ח״ה נגד הפלילי במישפט

 עבדתי שבחם הימים, עשרת במשך פי להבהיר ברצוני
 מערכת־ בתקופת ליחסי־ציבור, שרון של כיועצו

הזה״. ״העולם מערכת חבר הייתי לא הבחירות,
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