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 :רביו מחצה על הנמנית זמר, חנה ״דבר״ לעורכת מייחסים הבא המישפט את

 אהיה שאני ההבטחה היא פרס משימעון לקבל מוכנה שאני היחידה ״ההבטחה
 עסקנים.״ לעשרות תיק כל — כבר הבטיח הוא התיקים יתר כל את ראש־הממשלה.

 שימעון על־ידי תורכב אכן היא אם הבאה, הממשלה הרכבת לקראת המתח
יוד הכל מיפלגת־העבודה. בוועידת פרס של ניצחונו שיעור שהתברר אחרי גבר פרס,
 בייקרם ולצירים לעסקנים שנתן מעודדים רמזים על פרס, שפיזר הבטחות על עים

המוביל״. ״הצוות הרכבת לקראת שהתגבשו קבוצות־הלחץ ועל חפץ,
השו בעדות המיפלגה, של הגדולים המחוזות בשלושת להתחשב יהיה פרס על

 בחוגי הנשים, בקבוצת באיחוד״הקבוצות-והקיבוצים, בקיבוץ־המאוחד, במושבים, נות,
הנדון). (ראה קבוצת״רבין ברסיסי ואפילו ו״לשילוב״, ״בית-ברל״ ״יחדיו״,

 שהם כך על שייפגעו רבים יהיו מינוי כל ועל קשה, תהיה מלאכת־המרכבה
מונו. לא

 מאחר הבאה. הממשלה הרכב של לעכשיו, הנכונה תמונה, מביא הזה״ ״העולם
 המערך שותפי יהיו מי לדעת אין וממילא הבחירות, תוצאות את לצפות ואי-אפשר

 ועם לפרס המקורבים עם שיחות בעיקבות שהורכב זה, פסיפס נערך לקואליציה,
המערך. בידי הם התיקים כל כאילו במיפלגה, השונים הגופים נציגי

שלה ראש ממ

פרם שמעון
 בחזקת משהו יקרה כן אם אלא

 ששים* הכל מסכימים עליון,״ ״כה
ראש־הממשלה. יהיה פרס עון

הביטחון שר

כר־לב חיים
 ששר־הביטחון ספק כימעט אין
 חיים המיפלגה, מזכ״ל יהיה הבא

 פרס את שירת בר־לב בר־לב.
 האחרונות, השנים בשלוש נאמנה

 על־ידי ב״בגידה״ הואשם ואף
 אמר פרס ז״ל. אלון יגאל מקורבי

 הוא שבר־לב שבועות כמה לפני
 העולים המועמדים מבין היחידי

לפי הוראה יבצע אשר דעתו על
 וכי עוררין, ללא מתנחלים נוי

 תפקיד להיות עשוי זה תפקיד
 פרס הבא. שר־הביטחון של חשוב
 מתחרה, יהווה לא בר-לב כי יודע
תחתיו. יחתור לא וכי

החוץ שר

אבן אבא
 לגבי פרס של הראשונה ההבטחה

 אבן. לאבא היתד. בממשלתו תיק
 ו־ עדים, בנוכחות היתה ההבטחה

אבן של תמיכה עיסקה: במיסגדת

 שר־ תיק הבטחת תמורת בפרס,
 עם מפגישותיו באחת לאבן. החוץ
 שהוא לרמוז צדוק ניסה צדוק חיים
 פרס שר־החוץ. בתפקיד רוצה היה

 שמור שהתפקיד וחלק חד לו הודיע
לאבן.

האוצר שר

לוינסון יעקב

בלומנטל נפתלי

זנכר משה
 הגדולים השאלה מסימני אחד
 שר־האוצר. תפקיד לגבי הוא ביותר
 יעקוב בנק־הפועליס, שמנכ״ל נראה

 אם התפקיד את יקבל לוינסון,
 טוענים לוינסולוגים בו. יחפוץ אך

 לוינסון יירתע האחרון שברגע
 רמז התפקיד. על ויוותר מד,עול,

 בפגישה שעבר. בשבוע ניתן לכך
 השתתפו, שבה פרם, של בביתו
 ממקורבי כמה גם השניים, מילבד

 הציגו — סיוון כעמירם — לויגסון
ו לוינסון של בשמו המקורבים,
 כימ־ דרישות של סידרה בנוכחותו,

 על״פי לפרס. עט־אולטימטיביות
 שווי־ ולוינסון פרם יהיו הדרישות

במי למינויים הנוגע בכל זכויות
 והן שרים של הן הכלכלי, שור
 את דחה פרס בכירים. פקידים של

הדרישות.
 מנכ״ל של שמו הועלה לאחרונה

 כמועמד. בלומנטל, נפתלי כור,
 לוינסון של כאיש ידוע בלומנטל
 שר־ יהיה שהוא היא וההערכה

מרצו יוותר לוינסון אם רק האוצר

 שלו איש ירצה אך התפקיד על נו
 טוענים השוללים במישרד־האוצר.

 מוכשר, סוחר הוא בלומנטל כי
 הדרושות התכונות לו שאין אך

בשעת־חירום. לשר־האוצר
 נגיד של היה שהוזכר אחר שם

 זנבר. משה לשעבר, ישראל בנק
 השנוא זגבר, את אוהב אינו פרם

 שהעלאת ונראה לוינסון, על גם
 ומיוזמתו. זנבר מחוגי באה השם

 אמר זנבר, של שמו הוזכר כאשר
 גפני.״ ארנון את מעדיף ״אני :פרס

 בנק של הנוכחי הנגיד ואמנם,
 עם בקשרי־ידידות נמצא ישראל

 חלש כאיש נחשב הוא גם אך פרס.
מדי.

 שגד האפשרות גם קיימת תמיד
 חייב פרס שר־האוצר. יהיה יעקובי

התהו שינאתם אך ליעקובי, זאת
 משל ירוחם ושל לוינסון של מית

ל סיכוייו את מורידה ליעקובי
אפס.

- שו־ חיק מ

גדילי ישראל

ק קוד טדי
 בתפקיד גלילי ישראל ירצה אם
 וגולדה אשכול בממשלות לו שהיה
 אצל גם אותו יקבל הוא מאיר,
 לקיבוץ- זאת חייב גם פרס פרם.

המאוחד.
 הפיץ צדוק חיים עורך־הדין גם

 להיות רוצה הוא כאילו שמועות
ב ולעסוק ללא־תיק ממשלה חבר

 צדוק של כוונתו חשובים. נושאים
 בצורה להפוך הנראה, ככל היא,

 אך בממשלת־פרס, שניים מיספר זו
 להניח יש לכך. יסכים פרס אם ספק

 לרעיון שיתנגד לאבן, יוותר שפרס
 למעמד זינוק בעמדת יהיה שצדוק

במיפלגה. 2 מס׳ של
 בכל יהיה, אחר שר־בלי־תיק

 טדי עיריית־ירושלים, ראש הנראה,
הב פרס דבין. את השונא קולק,

 ואת הזה המקום את לקולק טיח
 לענייני־ ועדת־השרים ראשות

 בעיות התעוררו לאחרונה ירושלים.
ה וגם למינוי, בקשר חוקתיות

 ניגודי־אינטרסים אין אם שאלה״
חברות לבין ראש־עיר תפקיד בין

לב קולק על יהיה אם בממשלה.
 הממשלה, לבין העיריה בין חור
הממשלה. על יוותר הוא

מישפטים שר

שחל משה
 למישרד ביותר הטבעי המועמד

 לשעבר, שר־המישפטים הוא זה
 רוצה שאינו טוען צדוק צדוק. חיים

 שר* להיות מבכר הוא וכי בתפקיד,
 פרס שאם ברור לכל אך ללא־תיק,

 מישרד־ את צדוק יקבל עליו, ילחץ
 יש פרס של בליבו המישפטים.

מהכ שהתפטר צדוק, נגד מישקע
וש ,1977 של .המפלה אחרי נסת

לתקו עד ממיפלגת־העבודה נעלם
 ב־ חושש גם פרם האחרונה. פה

 לוינסון של מקואליציה מידת־מה
 הימים. באחד לקום העלולה וצדוק,

 הלקוחות אחד הוא הפועלים בנק
צדוק. של עורכי־הדין מישרד של

 שד״המיש־ צדוק יהיה לא אם
 ליושב־ראש המקום מובטח פטים,
 שחל, משה בכנסת, המערך סיעת
משג מישרד-עורכי־דין בעל שהוא

 של צירופו על־ידי בחיפה. שג
 שלוש פרם לעצמו פותר שחל,

 לשחל שלו החוב תשלום בעיות:
 בעיית פיתרון בנאמנות, שרתו אשר

 ופיתרון בממשלה, יוצאי־עיראק
החיפאי. הייצוג בעיית

הרצוג חיים

 כשר־ בעצמו שכיהן מי פרס,
 מישרד הקמת על החליט הסברה,

 שמור התפקיד מחדש. . ההסברה
 הר־ (״ויויאך) חיים (מיל׳) לאלוף

 מילחמת־ של הטלוויזיה פרשן צוג,
 הוכשל כלל בדרך ששת־הימים.

 שרי־ על-ידי מישרד־ההסברה רעיון
 הקמת כי שהבינו השונים, החוץ

בסמכו נגיסה מהווה כזה מישרד
 שר״החוץ, יוכל לא הפעם יותיהם.

 חיים של למינויו להתנגד אבן, אבא
 שר־ לתפקיד גיסו, שהוא הרצוג,

 פרס את הרשים הרצוג ההסברה.
מעני דעת־הקהל סיקרי שכל בכך
ומפתיעה. עצומה פופולריות לו קים

 שבסופו מקווה שריד יוסי ח״כ
 מישרד־ההסברה, יוקם לא דבר של

 ראש־ במישרד סגן־שר יהיה ושהוא
 ויעסוק במישרד־החוץ, או הממשלה

בענייני־הסברה•

החינוך שר

סמילנסקי יזהר
 לקי־ פרס של נוסף חוב תשלום

 יהיה רבין ולמחנה בוץ־המאוחד
 דני כברי, קיבוץ חבר של מינויו

 אם שר־החינוך. לתפקיד רוזוליו,
 מיפלגת בידי התיק יהיה אכן

 רוזוליו של סיכוייו רבים העבודה,
בו. לזכות

ב פרס השתעשע זאת למרות
 של ברעיון האחרונים שבועות

 לתפקיד מבחוץ״ ״איש־רוח הבאת
 א.ב. של שמותיהם הזכיר פרס זה.

יז (״ס. ויזהר עוז עמוס יהושע,
 ימונה אכן אם סמילנסקי. הר״)
 של סיכוייו גדולים לתפקיד, סופר
 פני על יזהר הוותיק רפ״י איש
ה אך — האחרים הסופרים שני

אפסיים. הם כזה למהלך סיכויים

הפני□ שר
 יותר קטן יהיה מישרד־הפנים

 מאחר הליכוד, בממשלת מאשר
ו ממנו ינותק שמישרד־המישטרה

 להניח יש עצמאי. מישרד שוב יהיה
 פרס על־ידי ייועד זה שמישרד
 צדוק חיים בקואליציה. לשותפים
שר־פנים, להיות ברעיון השתעשע


