
 מישרד־ גם למישרד יצורף אם
 נראה אך סמכויותיו, ויוגדלו הדתות

הפועל. אל תצא לא זו *שתוכנית

שטרה המי שר

ליבאי דויד
 עורו־ ליבאי, דויד הדין עורך

 ואיש־ מיפלגת־העבודה של דינה
 שתיק־ מפרס הבין פרם, של אמונו

 שלמד ליבאי, לו. מייועד המישטדה
 בתיק ביותר מעוניין קרימינולוגיה,

זה•
 שחל משה שאם האפשרות קיימת

 הוא תיק־המישפטים, את יקבל לא
 אפשרות בתיק־המישטרה. יסתפק
ה את יחדש שפרם היא נוספת

ה ״הספרדי מקבל שלפיה מסורת,
 את מיפלגת־העבודה של תורן״

 על יתחרו ואז מישרד־המישטרה
 המיקצועיים מהספרדים כמה התיק

 סבג אורי :העבודה מיפלגת של
 מבית־שאן קינן משה מבאר־שבע,

זכאי. יחזקאל ח״כ או

התעשייה שר

יעל,וכי גד

עדי.אמוראי
 חלום על כבר שוויתר יעקובי, גד

 שר־ אולי יהיה מישרד־האוצר,
 זאת — התעשיה־המיסחר־והתיירות

 יהיה לא לוינסון שיעקוב בתנאי
 בממשלה. מכרעת השפעה בעל

 שיעקובי יסכים שלא נשבע לוינסון
חבר־הממשלה. בכלל יהיה
 התיק, את יעקובי יקבל לא אם
 של בחיקו בשל כפרי יפול הוא
 הדמויות אחת אמוראי, עדי ח״כ

ה בכנסת המערך של הבולטות
נוכחית.

שורת שר תיק
 אחד הוא התיקשורת מישרד

 בהם. רוצה אינו שאיש המישרדים
אפ לשותפים יינתן הוא כי נראה

 מנם־ לאחד או בקואליציה, שריים
 תיקים על בהתמודדות לטי־המערך

אחרים.

מהתיקים אינו תיק־התחבורה גם

להש הרוצים על ביותר האהודים
הפו כי אם הבאה, בממשלה תתף

ה של מזו גדולה שלו פולריות
 יקבל לא אם שחל, משה תקשורת.

 תיק- את או תיק־המישפטים את
 שר־התח־ להיות יסכים המישטרה,

 שהתיק היא אחרת אפשרות בורה.
 לא הוא אם זכאי, ליחזקאל יינתן
תצ מפ״ם אם שר־החקלאות. יהיה
שלו ממיפלגת־העבודה לקבל ליח
 ב- תזכה היא בממשלה, תיקים שה

 שר־ היה ואז מישרד־התחבורה,
פלג. דב התחבורה

השיכון שר

חדי!ז מופה

 איחוד מזכיר רק אינו חריף מוסה
אד גם אלא והקיבוצים, הקבוצות

 רוצה היה חריף במיקצועו. ריכל
והשי הבינוי תיק את לקבל מאוד

 תיק־ לו יוצע כן אם אלא כון,
החקלאות.

 שר־השיכון, חריף יהיה לא אם
 חברת שמנכ״ל האפשרות קיימת
 את יקבל אדרי, רפי עוננדים, שימן
ה חברת מנהל הוא אדרי התיק.
 אברהם כמו (ממש הגדולה בנייה
 כשר- שמונה לפני המנוח, עופר

 הוא :נוסף יתרון לאדרי השיכון).
 ברור ולפרס המרוקאית, העדה בן

ב זו עדה בן לשתף חייב שהוא
ממשלתו.

האנרגיה שר

חריש מיכה

 מישרד קיום של חסיד הוא פרם
 תפקיד שאת לשער יש האנרגיה.

 חריש, מיכה ח״כ יקבל שר־האנרגיה
 חריש לשילוב. חוג מראשי אחד

ה בשנתיים זה לתפקיד מתכונן
רב. במרץ אחרונות

טה שר הקלי
 הנראה, ככל יימסר, הקליטה תיק

 המישרד מנכ״ל שהיה מי למפ״ם.
 אולי, יהיה, אשכנזי, הילל בעבר,

שר־הקליטה.

ת שר תו הד

הכהן מנחם
 את לבטל היא ההצעות אחת

מחלקו את ולפזר מישרד־הדתות,
 מישרדים שלושה בין השונות תיו

 של היא אחרת הצעה קיימים.
 מישרד־הדתות את להצמיד צדוק:

 מישרד־הדתות אם למישרד־הפנים.
 יהיה הוא ואם להתקיים, ימשיך
 שר־הדתות יהיה המערך, ברשות

 המושבים, תנועת ורב הח״כ הבא
הכהן. מנחם

ארבדי־־אלמוזלינו ׳שושנה

משל ירוחם
 שר־ תפקיד שאת בטוח כימעט

 יו־ סגנית תקבל העבודה־והרווחה
 ארבלי־ שושנה הכנסת, שב־ראש

ב תיק מובטח לארבלי אלמוזלינו.
ההס מזכ״ל רק פרס. של ממשלתו
 למנוע יכול משל, ירוחם תדרות,

להצ ירצה אם התיק, את ממנה
 ה־ על ולוותר לממשלה טרף

 במידה המוזכר, אחר שם מזכ״לות.
 ומשל אחר, תפקיד יינתן ולארבלי

 מזכירת :בממשלה בכיסא ירצה לא
אדר. נאווה נעמת,

ח שר הווקלאנ

אוזן אחרון

 בממשלת־ שר־החקלאות שהיה מי
 הוא אוזן, אהרון האחרונה, המערך
 לתפקיד טובים סיכויים בעל מועמד

נוסף: יתרון לאוזן שר־החקלאות.

 מעורב אוזן אולם תוניס. יוצא הוא
 ויש מישפטים, של בשורה עתה

 יוכפש אלה שבמישפטים החוששים
 יהיה שאי־אפשר כזו בצורה שמו

 ובמיקרה יתכן בממשלה. לשתפו
 ח״כ של בידיו התיק יפול כזה

 תנועת־המו- איש זכאי, יחזקאל
 רוצה היה חריף מוסה גם שבים.
 היריב הפלג איש ועימו זה, בתיק
 בתנועת־המושבים, אוזן־זכאי לפלג
 נחמקין: של יתרונו נחמקין. אריק
פרס. של אישי ידיד הוא

ת שר או הברי

גרוסמן חייקה

שפייזר אליהו
 ומונח כימעט הבריאות מישרד

 גרוס־ חייקה מפ״ם, ח״כ של בכיסה
 תל־אביב, מחוז של החזק האיש מן.

 להילחם ינסה שפייזר, אליהו ח״כ
 סיכוי לו שאין יבין אם רק התיק על

מיפלגת־העבודה. כמזכ״ל להיבחר

הילל שלמה
 כמעט הכנסת יושב־ראש תפקיד
 שר־המישטרה שהיה למי ומובטח

 שלמה ח״כ רבין, יצחק בממשלת
 לפרס, בעיה פותר זה תפקיד הילל.
ה לממשלתו. בהילל רוצה שאינו
 הילל על לאיים העלולה יחידה

 ארבלי־ שושנה היא זה בתפקיד
 אם בתפקיד שתרצה אלמוזלינו

הרווחה. מישרד את תקבל לא היא

וביטחון חוץ

גור מוטה

 שרב-אלוף טוען פרס שימעון
 בשל אינו גור (״מוטה״) מרדכי
 לכהן הפוליטית, מהבחינה עדיין,

 בטוח במקום שיוצב גור, בממשלה.
 את הנראה, ככל יקבל, לכנסת,
 ועדת־החוץ- יושב־ראש תפקיד

 ופרס יתכן הכנסת. של והביטחון
 יושב- יהיה רבין שיצחק יסכים
 בראש גור יעמוד ואז הוועדה ראש

 שפרס הלישסה־לביטתון־לאומי,
 את יקבל רבין להקימה. מתכוון

בצו אותו יבקש אם רק התפקיד
מפרס. מפורשת רה

ה הל ציונית הנ

רכין יצחק
 לתת יסכים שפרס הטוענים יש

 תפקיד את רבין, יצחק ליריבו,
 והסוב- הציונית התנועה יושב־ראש

 אריה של במקומו נות־היהודית,
 כן יעשה שפרם נראה דולצ׳ין.

 שפייזר, אליהו יצליח אם רק
 !ל- המקורב אך מחנדדפרס, איש

 בתוך גדול לובי להקים רבץ,
 ה- ליושב־ראש שיקרא מחנה־פרס

 ב- טיהור אווירת למנוע מיפלגה
 גדלות-: ולהראות מיפלגת־ר,עבודה

רבץ. כלפי נפש

ה מזכ״ל לג ב מ

ברעם עוזי
 ירושלים, איש ברעם, עוזי ח״כ
 מזכ״ל בתפקיד מאודו בכל רוצה

התפ על יתמודד ברעם הסיפלגה.
 תל־אביב, של החזק האיש עם קיד

שפייזר. אליהו

וני לאו ביטחון

דיניץ שימחה
 להקים ברעיון משתעשע פרס

 ה־ דוגמת לישכה־לביטחון־לאומי,
בארצות־ מועצה־לביטחון־לאומי

 אח יקבל גור מוטה אם הבריו
 הכנסת, של ועדת־החוץ־והביטחון

 זז לישכה בראש כנראה יעמוד
 המוזכר אחר שם דיניץ. שימחה

 לשעבר אמ״ן ראש הוא ללישכה
 אה יקבל לא גזית אם גזית. שלמה

 מישרז כמנכ״ל ימונה הוא הלישכה,
ראש־הממשלה.

 ינאי יוסי
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