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שמיר

ה גיסים צ  ר
ם סו ר בפי

הממשלה, של הרשמית להודעה כניגוד

 עומד אבו־חצירא, אהרון שר־הדתות,
ליהודים. הר־הכית על התפילה את להתיר
 תשומת* את הפנה שטנגר, חיים תל־אביבי, עורךדיו

 המקומות על השמירה לחוק אבדחצירא של ליבו
 הוא ביצועו על שהממונה הקובע תשכ׳׳ז, הקדושים

 הוא החוק פי שעל טען אבו־חצירא שר־הדתות.
 באישורו רק הר־הבית על תפילה להתיר יכול
שר־המישפטים. של

 לשר־המישפטים, פנה התעצל, לא שטנגר
 הודיע שכו מיכתב לאכו־חצירא שלח וזה

 נגיעה כל לשר־המישפטים שאין
לכיצוע־־החוק.

 ישראל הרב הכותל, מרב חוות־דעת ביקש שר־הדתות
 את להתיר מתכוון הוא זו חוות־דעת ובעיקבות גץ,

הר־הבית. על התפילה

* חון ט הבי ר־ ש
 שראש־הממשלה, טוענים בליכוד בכירים גורמים

 שרון אריק את למנות כלל מתכוון אינו בגין, מנחם
 הבאה. הממשלה את בגין ירכיב אם כשר־הביטחון,

 שר* לכין כגין שכין טוענים אלה גורמים
 ישבה שיחה נערכה שמיר, יצחק החוץ,
ת לשכנע כגין הצליח  לוותר שמיר א

 על ולקכל הכאה, כממשלה תיק־החוץ על
 היה אמנם שמיר תיק־הכיטחון. את עצמו

 אולם כמישרד־החוץ, להישאר מעדיף
כגין. של לכקשתו נעתר

ה מ■ הי י
ץ? החו שר־

 הליכוד ראשי את ביותר המעסיקות השאלות אחת
 בגין מנחם ׳ירכיב אם הבא, שר־החוץ יהיה מי היא
 תיק־ את שמיר יצחק יקבל ואם הממשלה, את

הביטחון.
 יתן שלא הודיע כבר בגין, מנחם ראש־הממשלה,

 לכל או דולצ׳ין, אריה הליברלים, למועמד התיק את
אחר. ליברל
תגוכתו ועל־פי — האחרונות ההצעות אחת

ם ר בלו הי מז
ה ו■3מ ר רי שג ה
 הגיע כירושלים מישרד־החוץ אל

 שגריר של ומפורט ארוך מיכרק
 יהודה הפרופסור ״ם, לאו ישראל
 ראש־מישלחת כין היחפים על כלום,

 קירקפאט־ ג׳ין כאו״ם, ארצות־הכרית
 סעדון העיראקי, ושד־החוץ ריק,

חמאדי.
 אישים שני של שיחסיהם טוען כלום
 רקע ועל כמיוחד ״ידידותיים הם אלה

 לעורר ישראל על כלום לדעת אישי״.
 של שר״החוץ של תשומת־ליכו את

זה. לעניין ארצות־הכרית

 — עליו מקובלת שהיא נראה כגין שד
ה מי כידי יימסר שתיק־החוץ היא  שהי

 אליהו הד״ר במצריים, ישראל שגריר
 כן־אלישר מקורכי כן־אלישר. (״אלי״,!

 שר־חוץ לו שעדיף כגין את לשכנע מנסים
 עצמו שבגין כדי ״כוכב״, ולא ממושמע,

מדיניות־החוץ. את לנהל יוכל

 שתתקבל ניטים, משה שר־המישפטים, רצה
ועדת־אגרנט. דו׳׳ח את לפרסם החלטה

 של האחרונה בישיבה הנושא את העלה ניסים
 אני אחד. נושא עוד ״נשאר באומרו: הממשלה,
 בהתרת תדון שהממשלה יגורי אסף לח״כ הבטחתי
 של דבריו אגרנט.״ דו״ח של כימעט־מלא פירסום

 :לעברו שצעקו השרים, מרבית על־ידי שוסעו ניסים
מההצעה. לסגת מיהר וניסים עכשיו!״ הזמן לא ״זה

שמע בגין נ
ם אי ס רי מ א ל

 אנשי* להצעות נשמע בגין, מנחם ראש־הממשלה,
 הליכוד על־ידי שנשכרו האמריקאיים, יתסי־הציבור

 ההופעות כמות את והקטין למערכת־הבחירות,
 בשבילו. שתוכננו הציבוריות,
 כיטל כאילו מטה־הליכוד, שפירסם ההודעה

 בטלוויזיה והופעות ציבוריות הופעות כגין
 היועצים נכונה. אינה הרב, העומס כגדל

 שהופעותיו למסקנה הגיעו האמריקאיים
 יותר לליכוד הזיקו בגין של האחרונות
לצמצמן. לו ויעצו משהועילו,

עה סי ם הנ ד ירית ת הי
ל ר ש המבלן

 לסיים עומד נבנצל, ארנסט הד״ר מבקר־המדינה,
 נבנצל, לארצות־הברית. ממושכת בנסיעה תפקידו את

 החליט חודשים, שלושה בעוד לפרוש העומד
 ביזבוזים ״לבדוק כדי לארצות־הברית לנסוע

 בארצות־הברית.״ במישלחת־הקניות
 מבקר־המדינה, במישרד רבים התמיהה זו הודעה
 לא חזר המישרד מטעם חוקרים שצוות מאחר
 ממצה חקירה שסיים אחרי מניו־יורק, מכבר

הקניות. במישלחת
ת יבקר גם נכנצל  כתו, את זו כהזדמנו
 המתגוררות נכדותיו, שתי ואת שולה,

בניו־יורק.
 יישאר אם נבנצל. ירושת על המאבק גבר בינתיים
 הנראה, ככל התפקיד, על יתמודדו בשילטון הליכוד
 מי ;קוברסקי חיים הד״ר מישרד־הפנים, מנכ״ל
 מן! יצחק דואודהחשבון מס־ההכנסה, נציב שהיה

לין. אוריאל אגף־הכנסוודהמדינה, על והממונה

רד ט  עשו* ?!
ש רו פ ב״ י מ׳ומער ד

 מעריב, שעורך מכך נפגע קוטלר יאיר העיתונאי
 שפורסם ארוך, במאמר התנצל שניצר, שמואל

 לשעבר, שר־הביטחון לפני השבוע, השני ביום
 כתב קוטלר קוטלר. שכתב ידיעה על וייצמן, עזר

 נודע שכאשר בעיראק חיל־האוויר פעולת אחרי
 ״אבל נותר הוא הפעולה, הצלחת על לווייצמן

וחפוי־ראש״.
 :שניצר כותב וייצמן לעזר הגלוי כמיכתכו

ש ״אני  שנתפרסמו אלה כדברים מתביי
 מתנצל אני לו. אחראי שאני כעיתון
 הצער ועד שהועלדה, העלילה על לפניך

לך.״ שנגרם
מסקנות. מכך להסיק עשוי קוטלר

מה שי ה ר ר חו ש
באווגר

 פקידים של רשימה הוגשה ארידור, יורם לשר־האוצר,
 והעוזרים במערך, התומכים במישרדו, בכירים

 שר־האוצר המערך. של לפעולות־בחירות בסתר
 הבחירות. אחרי עד זה בנושא לעסוק שלא החליט

 סגן היא כרשימה כיותר הבולטת הדמות
 תקציב־ על והממונה ראש־אגף־חתקציכים,

 המיסמך על־פי נויכך. אמנון הביטחון,
 המערך, שד כצוותי־חשיכה נויכך שותף

 גם כרשימה יש הבחירות. לקראת שהוקמו
 כדיווח המואשמות ככירות, מזכירות

המערך. מן לשעכר לאנשי־אוצר

ה מ א ס אס ל נ
 ידיעה העיתונים באחד הופיעה שעבר בשבוע

 מועצת״המנהלים יושב־ראש של נאומו על מפורטת
 סוכני* לפני שביט, (״בומה״) אברהם אל־על, של

 של מדבריו רבות מובאות שובצו בידיעה נסיעות.
בכנס. בומה
 התברר הידיעה פירסום אחרי רק

 נאם לא כלל שכומה עיתון, אותו לעורכי
שהו וכי סוכני־הנסיעות, לפני  מי
הכתב. את מתח


