
זאת, ובכל
יסולק מעיין

 מישרד־ ״ל מנם שד הודעותיו למרות
 שלפיהן מעיין, (״יוסקה״) יוסף הביטחון,

 החדש, שר־הביטחון לבקשת נעתר הוא
 ייאלץ הוא כתפקידו, ונשאר שרון, אריק

 הקרובים. כשבועות ככר לפרוש
 עדייו כי אם מישרדו, כבמנכ״ל בו רוצה אינו שרון

המישרה כראש מעוניין הוא במי החליט לא

 - הכדורגל
הסחה יל1תר
 אברהם בכנסת, אגודת־ישראל סיעת ראש של הודעתו
 מוסדות־ על ללחוץ מתכוון הוא שלפיה שפירא,
 בשבת שמישחקי־הכדורגל כדי בישראל, הספורט
 החדש. הח״ב של מחוכם תרגיל היא יבוטלו,

 שהוא לספר יודעים שפירא שד מקורביו
 מישחקי■ להפסקת לגרום בדד חולם אינו

 שהתגובה יודע שהוא מפני כשבת, כדורגל
 עלולה כארץ אוהדי־הכדרגל ציבור שד

 את למקד ינסה שפירא חמורה. להיות
 להשכיח כדי הכדורגל, כפרשת דעת־הקהד

 שד הדתיות הסחיטות את הציבור מן
הקואליציה. הרכבת בעת האגודה

 תיוסורס מודעות
ידיר לימור

 יום מדי לפרסם מתכוון המערך
 •ט־ כעיתונים, קבועה מודעה כיומו
 שבו מהיום שעבר הזמן את תציין

 לחשוף מרידוד יעקוב ודטר הבטיח
שלו. המיסתורית ההמצאה סוד את

 נוסה כעלות תהיינה המודעות
כ קבוע כמקום תופענה והן קבוע,
עיתון.

גרפיקאי

 כל את שהכין מי אדלר, ראובן הגרפיקאי
 של דמערבת־הכחירות הגראפיקה עבודות
 שר־הביטחון על־ידי להתמנות עומד הליכוד,

 מערכת־ההסכרה על כממונה שרון אריק
 מישרד־הכיטחון. של

 קישרי־מישפחה. בעיקבות גם לליכוד מקורב אדלר
 עורך־הדין של בתו רוזנשטיין, רונית של בעלה הוא

הליברלית. המיפלגה פעיל רוזנשטיין, אמנון
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הדובר וול

 שר־הביטחון מינה לנדאו, אלי של דרישתו פי על
 מערכת־הביטחון. כדובר זילבר אלי את שרון אריק

 וקודם במישרד־החקלאות, שרון של דוברו היה זילבר
 נתניה. מישטרת דובר היה לכן

 והוא המינוי, על התחרט אריק כי נראה
 למישרד־־החקלאות. זילכר את להחזיר מנסה
 ארליך, שימחה החדש, שר־החקלאות אולם

 כדוכרו. זילכר את להעסיק מסרב
 של הקודם הדובר את שרון השאיר בינתיים

 יש עתה בתפקידו. ויינריך, דני מישרד־הביטחון,
דוברים. שני למישרד

י ד1ע □ ״ ! ד

בורג נגד
 ועדת בישראל, בתי־הכלא מצב לבדיקת הוועדה
 תוך נוסף ביניים דו״ח להוציא עומדת קנת, השופט

 הסופי בדו״ח מסתפקת אינה היא שבועיים־שלושה.
 שנה. חצי בעוד רק שיוגש שלה,
 שר־הפנים, על חריפה התקפה כולל הביניים דו״ח
 הוועדה על־ידי ישירות שיואשם בורג, יוסף הד״ר

 מיניסטריאלית, באחריות רק ולא כאחראי
בישראל״. ביותר הגדולה האנושית ל״שערוריה

היחהי ההוראה
שרון שד
 אריק שר־הביטחון את שליוו הצבאיים, הכתבים

 הנוקשה היחס על התרעמו בצפון, בסיורו שרון
 הסיור. את לסקר להם איפשרו שלא חיילים, שגילו

 שההוראה העיתונאים, באוזני טענו שרון של מקורביו
 רפאל רב־אלוף הרמטכ״ל, של היתה לסלקם

 לפניהם. התנצל שרון איתן. (״רפול״)
 הכתבים את לסלק שההוראה התברר עתה

 ביצעו רק והחיילים עצמו, שרון של היתה
השר. הוראת את

חיק נסגר
ציבורית אישיות

 ציבורית, אישיות נגד חמור פלילי תיק
 כארץ, העשירים האנשים אחד גם שהיא
 היועץ הוראת פי על כאחרונה, נסגר

לממשלה. המישפטי
 בהיקף עירונית שוחד בפרשת הואשמה האישיות

 בתיק שההרשעה טענו בפרקליטות וגורמים נרחב,
בכיסם• מונחת זה

חירום מטה
באוצר

 להקים החליט ארידור, יורם שר־האוצר,
 כשבוע, פעם שיתכנס כמישרדו, מטה־חירום

כבוקר. 7 כשעה ששי יום מדי
 ישתתפו ארידור של החדש הכלכלי במטה־החירום

 מנכ״ל הקסטד, אליעזר שרות־המדינה, נציב
 רם, איתן הכללי, החשב סדן, עזרא מישרד־האוצר,

 והממונה ארקין חיים ישראל התקציבים, על הממונה
צוקרמן. בן־עמי ההון, שוק על
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 יועלה הכנסת, של בוועדת־ד,כספים הראשון, הנושא
 להחליט ידרוש השר לוי. דויד שר־הבינוי על־ידי

 שהגישו התוכנית פי על להשכרה דירות בניית על
 הורביץ. ייגאל לשעבר, השר של בניו

 נאלץ לראשונה, התוכנית כשהועלתה
 אותה, יבצעו לא שבניו להודיע הורכיץ
 עתה, כשר־האוצר. אז כיהן שהוא משום

 הפוליטיים מהחיים הורכיץ של פרישתו עם
 שוב תאמץ שמישפחתו נראה הפעילים,

 מיליון 200 יושקעו שכה התוכנית, את
שנים. ארבע תוך דולרים

דוו! מ
ז ורדי התפטר

 רפאל (מיל׳.! אלוף •טל התפטרותו
 שבו כיום ממישרד־הכיטחון, ורדי
סע עוררה לתפקיד, שרון אריק נבנם

כמערכת־הכיטחון. רה
 שאמר טוענים ורדי של ידידים

 להעמיד ״אי־אפשר :פרישתו לפני
 הפר הייו שכל אדם הביטחון כראש

 כמילחמת נפל ורדי של כנו פקודות.״
 כאוגדה ששירת כעת יום־הכיפורים,

שרון. של

־ עמית
״ !,גרניט מובייל

 יקבל עמית מאיר לשעבר הה״כ כי נראה
 ״ חכרת מנכ״ל תפקיד את עצמו על

 ״גרניט״. הגדולה ההשקעות
 אך חודשים, כמה לפני כבר לעמית הוצע התפקיד

 יתמנה דבר של שבסופו בתיקווה לקבלו, סירב הוא
 לגמרי כשברור עתה, לישראל. כימיקאלים מנכ״ל

 הנראה ככל יסכים, הוא זה, תפקיד יקבל לא שעמית
גרניט. מנכ״ל להיות

 אנוש יחסי סדנת
במישטרה

 יתכנס בורג, יוסף הד״ר שר־הפנים, דרישת פי על
 בארץ מבתי־המלון באחד המישטרה של הבכיר הסגל
 בנושאים יעסוק שלא זה, בכנס ימים. כמה בן לדיון

 הכללי הפיקוד סגל הספ״כ, חברי ינסו מישטרתיים,
 ביחסי־אנוש הקשורות בעיות ללבן המישטרה, של

 המישטרה. בפיקוד מעורערים
 עם אישיות שיחות בורג קיים לאחרונה

 מילכד־י כולם, כמישטרה. הניצבים מרבית
 היו בספ״כ. היחסים על השגות הביעו אחד,

 שוקלים הם כי לשר, שאמרו כאלה אף
זו. יחסים מערכת בגין מהמישטרה, פרישה

 ■שלחו לא
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 להמשיך שלא הוחלט המישטרה של הארצי במטה
 חוקי־התנועה. אכיפת למיבצעי קציני־מטה בגיוס עוד

 עברייני־ יצאו מדי דכים שכמיקרים התברר
 שקציני־המישטרה משום ר,ק זכאים, תנועה
 ידעו שלא או החוקים, את ידעו לא עצמם

ככית־המישפט. העכירה מהות את להסביר

 משמרות חילופי
פ^חותסי*

 כקרוב יתמנה רוזנטל (״רוכיק״) ראובן
 ספ״ס יומון של שבועי מוסף ״חותם״, עורך
המימשר״. ״על

 בנקו את בתפקיד יחליף נחשון, קיבוץ בן רוזנטל,
 הוא גן־שמואל. לקיבוצו, חוזר אינו אדר אדר.

בננל־הנזישנזר. מאמרים ככותב יועסק
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