
 בגדה מתנחלים של סיירת כהקמת
 לתפקידי דומים יהיו שתפקידיה המערבית,

הירוקה. הסיירת
 והקמתה נרחבות, סמכויות יהיו הסיירת לאנשי
 המתגוררים גוש־אמונים לפעילי נוספת תעסוקה תספק

בהתנחלויות.
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 לשתיקה בליכוד הרווחים ההסברים אחד

 שרון: אריאל בלי־תיק השר של היחסית
דן. אורי יועצו עם ביחד ספר, כותב הוא

 מילחמוד יהיה שנושאו בספר, כי טוענים בליכוד
 בממשלה שרים על רבים גילויים יהיו לבנון,

 בחתימת ייצא הספר בצה״ל. בכירים וקצינים
ח• אורי

הארצי המטה
ל1 נגד יג
 ראובן סגן־גיצב של פרישתו אחרי

 מנד זיגל, בנימין של סגנו ויינשטיין,
 המישטרה של הארצי הסטה קש

 ח• סיפלג סגדראש לתפקיד למנות
מבחוץ. אדם מירמה

 לכד, מתנגד זיגל בנימין תת־ניצב
 מתוך שוטר יתמנה שלתפקיד ומבקש

המיפלג.
 במיכרז. הסגן ייבחר הנראה ככל

מד הסיכויים בעלי המועמדים ושני  ח
 רב* הארצי. המטה מועמדי הם כים
רמי ורב־פקד גרינברג רחל פ^ד

רב למה * ל הל סי
 שלמה המערך ח״כ של התקיף סירובו

 המועמדות את עצמו על לקבל הילל
 מסיכות נבע המערך מטעם הנשיא לתפקיד

כני־מישפחתו. כבריאות הקשורות

 אינו דיסנצ׳יק, עידו במעריב, אגף־החדשות ראש
 וייצמן. עזר של היועצים בצוות חבר
 לא ),2376 הזה (העולם בתשקיף שנאמר כפי שלא
 בטלוויזיה, להופיע עומד שווייצמן דיסנצ׳יק ידע
זה. בעניין לו יעץ ולא

 ארוכה לתקופה אלה כימים יוצא דיסנצ׳יק
כחו״ל. השתלמות של
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 מדהים כרוב הרצוג חיים של בחירתו
 מכוונת סטירת־לחי היא ראשונה בהצבעה

 הצורה על אישית, בגין ולמנחם לליכוד,
שאת  לכפות ניסו שבה והמתייהרת המתנ

 שאף כלתי־־ידוע, מועמד הקואליציה על
 שמו את לבטא מסוגל היה לא הכנסת יו״ר

 קמוצה, כאל״ף (אלון, ההצבעה כעת כהלכה
צרוייה.) כמקום
חר: מכריע גורם  העצומה השפעתו א

 מוכן שהיה גאץ, נסים המיליארדר של
 כעתיד, לומר, שיוכל כדי הכל לעשות

ישראל.״ נשיא שלי, ״המחותן
 כל הרצוג כעד הצביעו ההערכה, לפי
ליב 6 גאון, נסים של סיעתו תמ׳׳י, חברי
 מאנשי שניים המפד״ל. מאנשי ואחד רלים,

נמנעו. אגודת־ישראל
 רמון, חיים לכנסת ייכנס הרצוג כמקום

 שגם אחרי הצעירה, המישמרת מאנשי יונה
 לכנסת ייכנס ובמקומו יתפטר רוזוליו דני

רז. נחמן

פריידחף שטואל ה רו שר - ג
ש צה׳׳ל ערב■□? לענייניהחוצהמחפ

נשה
 להחזיר מאמצים עתה נעשים כצה׳׳ל

 שחולק אישי נשק הצבאיים הנשק למחסני
האחרונות. כשנתיים רכים מילואים לחיילי

מאחורי גורן

 נואשו העבודה מיפלגת של הניציים הח״כים מן כמה
 ויוסי אלוני שולמית והח״כים שמפ״ם, האפשרות מן

 המערך. מן מרצונם יפרשו שריד,
 החלטות לשורת להביא יבקשו הניצים

 המערך של השמאלי האגף את שייאלצו
 האפשרית. במהירות ממנו לפרוש

 רמזים קיבלו המערך ניצי הסיכה:
 להקמת הדרך תוכשר כך כי מהליכוד
לאומי. ליכוד ממשלת

 שישי שר לתפקיד גרופר פסח סגדהשר ייבחר אם
 יבקש הוא הליברלית, המיפלגה מטעם בממשלה

 ערבים. לענייני תיק לעצמו
ישראל. אזרחי הערבים בענייני לעסוק יבקש גרופר

 ל-בויד-ם
ונבון למוען

ב״קורוודרוקמן
 מאחורי עומד גורן, שלמה היוצא, הראשי הרב

דרוקמן. חיים הרב של החדשה התנועה הקמת
 יצליח הוא שאם לדרוקמן הבטיח גורן

 החדשה, תנועתו של לאיחוד להביא
 גורן יהיה התחייה, תנועת עם ״מצד״,

 התנועה של כמנהיגות להשתלב מוכן
המאוחדת.

 ירוקה □■■דת
המערבית פגודה

פעולה ישתפו ממשלתיים מישרדים כמה

רבין על
 שגה שהמערך רבץ, יצחק שאמר ,הדברים

 אחרי שרון אריאל את רק תקף כאשר
 מעוררים ועדת־החקירה, דו״ח פירסום
במיפלגתו. רכה ביקורת

 מיפלגת־ שהקימה המצומצם בצוות חבר היה רבין
 בעיקבות זימיפלגה מהלכי תיכנון לצורך העבודה
 חברים היו בצוות ועדת־החקירה. דו״ח פירסום
 גור, מרדכי בר־לב, חיים פרם, שימעון גם מלבדו

צדוק. וחיים שחל משה
 הרעיון את שהעלה עצמו רבץ זה היה

 הנחה מתוך כלבד, שרון את לתקוף
 את עימו ויגרור לכד״, ילך לא ש״שרון

כולה. הממשלה

 לנשיא שתקרא בתנועה המרכזיים הפעילים בין
 גם יהיו הפוליטיים, לחיים לחזור נבון יצחק היוצא
 לליברלים. בקירבתם הידועים אישים
שהיה אכרמוב, זלמן שלמה הוא מהם אחד

מ?דוויום מיייייייי

של הבא הגדיון

עוו ה 09ה י ב
 ככר יופיע ערב־פםח, גליון שיהיה

 תל-אכיב, כרחובות כערב א׳ כיום
 הארץ ברחבי בקיוסקים מצוי ויהיה
ערנדפסח. כבוקר, כ׳ כיום




