
ך ןי ו גו ״י
 מישרד סמנב״ל

ראש־הממשלה
 וייצמן עזר של יד־ימינו שהיה מי שומר, אריה

 מישרה סגן־־מנהל לתפקיד יתמנה יחד, בתנועת
ראש־הממשלה.

 מנכ״ל טמיר, אברהם(״אברשה״) של ביוזמתו המינוי,
פרס. אנשי דעת על הוא המישרד,

 למישרד ניר
ראש־הממשלה

 כיועץ הקרובים בשבועות ימונה ניר עמירם
טרור. לענייני ראש־הממשלה

 רפאל הנוכחי, היועץ של סירובו למרות יתבצע המינוי
 ומישרתו. מישרדו את לפנות איתן,
 וכיום שרון, אריאל של שלומציון תנועת ממקימי איתן,

 ראש־ אך לפרוש, רוצה אינו בתנועת־החרות, מאנשי־שרון
 ניר את למנות בהחלטתו נחוש פרס, שימעון הממשלה,
לתפקיד.

יחד לסיעת שימי ח״כ
 עטשי, זיידאן שינוי, של הדרוזי הח׳׳ב
 עזר השר עם שיחות השבוע ניהל

לסיעת״יחד. להצטרף במגמה וייצמן,
 סיעתו, של מתיפקודה מאוכזב עטשי
 ממשלתיים למינויים שידאג מווייצמן וביקש
מאנשיו. לכמה

ללזנדון צה״ל דובר
 בשבועות תפקידו את יסיים צה״ל, דובר אבן, יעקב תא״ל

הקרובים.
 צה״ל כנספח הנראה, ככל יתמנה, אבן

בלונדון. ישראל בשגרירות

 שיבושים יימשכו
המים באספקת

 באספקת להפרעות הגורמים החשמל, ניתוקי
 נובעים השיבושים זמן. לאורך יימשכו המים,

 חברת על שר־האוצר, מודעי, יצחק של מכעסו
 חדשה משאבה באחרונה שרכשה ״מקורות״,

 כשהיא אישורו, את לקבל בלי הארצי, למוביל
 שר-החקלאות. באישור מסתפקת

 אינה זו למקורות. המגיעים כספים לכן, מעכב, האוצר
 וחברת־החשמל, חשבונות־החשמל, את לשלם יכולה

 לחברות־הדלק, חובותיה בתשלום בקשיים נתקלת מצידה,
החשמל. ניתוק על־ידי מקורות על לחץ להפעיל נאלצת

השר נגד טענות
 ח״כ, שאינו השר נגד קשות טענות יש מורשה בסיעת
גוש־אמונים. איש שפירא, יוסקה
 איננו שהוא טוענים, במורשה פאג״י אנשי

 אינטרסים לייצג ומסרב בממשלה, כלל מורגש
 היהודי,״ הטרור באסירי מעייניו ״כל דתיים.
ורדיגר. אברהם ח״ם אנשי טוענים

 המיליונר השקעת
מעשית לא

 לייצור יחידות להסב לאחרונה, שהועלה הרעיון
 תעשייתי, מזוט באמצעות המופעלות חשמל,
מעשי. אינו וחשמל, לפחם
 היהודי המיליונר על־ידי גם השאר, בין שהועלה, הרעיון,
 כבר נוסה הכספים, את להשקיע הציע שאף האמר, ארמנד
 אך חדש, רעיון כל אומנם, תבדוק, חברת־החשמל בעבר.
 מבחינה כדאית שתהיה המצאה שישנה להאמין קשה

 גדולים סכומים להשקיע יחייבו אלה שינויים כלכלית.
 מאורך שליש כבר כילו שחלקן ותיקות, ביחידות־חשמל

חייהן.

 רק״ח איש
צחי־ריתוק הנציא

 הוציא כפר־יסיף, ראש־מועצת מורקוס, נימר
 השובתים בכפר, למורים צווי־ריתוק השבוע

חודשיים. מזה כבר
 שר־החינוך שהוציא לתקנות בהתאם הוצאו צווי־הריתוק

 משנת לשעת־חירום התקנות על והמסתמכות שבוע, לפני
1948.

רק״ח. של המרכזי בוועד בכיר חבר הוא ראש־המועצה

מישרד־החוץ
....... ■1.1—1■ ,————

 יארח האמריקאי
עיתונאי

 ״הארץ״, עיתון של המדיני הכתב אלדר, עקיבא
 בארצות־הברית, ארוך לסיור באביב ייצא

האמריקאי. מישרד־החוץ באורח
 מחוף־ מאורגן סיור כרטיסי־הנסיעה, מלבד יכלול, האירוח
 ימי ועשרה ליום, דולר 100 בסך הוצאות כיסוי אל־חוף,
המארחים. חשבון על בניו־יורק בתשלום חופשה

אינו שחל
מאדרי מרוצה

 מודאג שר־האנרגידדוהתשתית, שחל, משה
 סיעת־המערך של הלקוי מתיפקודה מאוד

בכנסת.
 ולמזכ״ל פרס, שימעון לראש־הממשלה, שחל פנה השבוע

 יותר להפעיל בבקשה ברעם, עוזי ח״כ מיפלגת־העבודה,
 אינו פשוט אדרי, רפי מחליפו, שחל, לדעת הסיעה. את

תפקידו. את ממלא

את מכר חדשות״
האוניה תמונות

 תמונותיו את מכר ״חדשות״ הצדורון
 ..מוח״, האוניה נגר קורנברג, זאב של

דולר. 5000ב־ ״גמה״ הצילום לסוכנות
ו קורנברג, של ידיעתו ללא נמכרו התמונות

 בעיתון עמודים ארבעה גבי על השבוע הופיעו
 התמונות את מכרה הסוכנות פארי־מאץ. הצרפתי

שטרן. הגרמני לעיתון גם

הסיעה בדוברות פשרה
 סוף־סוף קבע בכנסת, סיעת־המערך יו״ר אדרי, רפי ח״כ

 הסיעה. עובדי בין התפקידים בחלוקת פשרה
 פרס, שימעון של עוזרו־לשעבר מריאן, עומרי
 ברדוגו בהירה ואילו הסיעה, כמזכיר יתמנה
הדוברת. תהיה
 התמנה פלג (״רוליק״) ישראל ד״ר כאשר התעוררה הבעיה
 את לעזוב ונאלץ הממשלתית, לישכת־העיתונות כמנהל

המיפלגה. כדובר תפקידו

ביפו הפקעות עוד
 קרקעות להפקיע ממשיכה תל־אביב עיריית
בת־ים. בגבול יפו, בדרום

 והבעש״ט, שדרות־ירושלים יפת, הרחובות בין ההפקעות,
 כבר יש העיריה בידי ציבורי. שיכון הקמת לצורך נועדו

 להפקיע החליטה היא והשבוע דונאמים, עשרות זה באיזור
דונאם. 15 של כולל בשטח מיגרשים, עשרים עוד

 חדשה דוברת
למיפלגת־־העבודה

 דוברת שהיתה מירושלים, )32(כהן מיכל
 וספורט), נוער תרבות המתנ״סים(מרכזי

העבודה. מיפלגת בדוברת השבוע תמונה
 בסיעה תעבוד ולא כולה, המיפלגה דוברת תהיה כהן

בכנסת.

 ראש לק1ס
״בך״ סניף

 דן בגוש תנועת־כך סניף על האחראי
 שהוא חושדים, כתנועה מתפקידו. סולק

הצטר מיסמך את הזה״ ל״העולם הדליף
 חודש בך, לתנועת בן־שימול דויד של פותו
חפשע. את שביצע לפני

תדמית משפץ שפייזר
 לשעבר, עובדים״ ״שיכון דוברת רבון, עדה

 החדש לירד דוברות בתפקידי עתה מסייעת
 אליהו ח״ב הכנסת, של הכלכלה ועדת של

שפייזר.
 מנסה פלאים, ירד במיפלגת־העבודה שמעמדו שפייזר, ז

 הוא מקורביו, לדעת כחבר־כנסת. תדמיתו את לשפץ עתה
 בשל המיפלגה מזכ״לות על להתמודד סיכוייו את הפסיד

 חובותיו את המזניח גרוע, כחבר־כנסת לו שיצא השם
ובוועדות. במליאה

 רדישכת פרחי
עזרכי־הדין

 הצבאי הפרקליט פרחי, בן־ציון תת־אלוף
 הארצית במועצה כחבר התמנה החדש, הראשי

 שלו המינוי מתוקף עורכי־הדין, לישכת של
בצה״ל.

 הפצ״ר שפי, רב תא״ל של במועצה מקומו את יורש פרחי
מצה״ל. שפרש הקודם,

 נגד הרימד
מינהלח־השםנות

 נגד חריף למאבק מתכוננת בירושלים הליכוד סיעת
 ״מינהלת־ בעיר להקים קולק טדי של המחודש ניסיונו

 היא התוכנית כוונת בסיעה, חרות אנשי לטענת שכונות״.
 אנשי הממונים, בפקידים התושבים של תלות ליצור

 שחיתות של לתופעות שיגרום דבר העבודה, מיפלגת
ופרוטקציה.
 הקמת כי חרות אנשי חוששים למעשה,

 ועדי־השכונות של במעמדם תפגע המינהלה
ניכר. ייצוג לחרות יש שבהם הנבחרים,

ע עיתון גזני
 חדש, כתב־עת של שמו הוא והאתלטיקה הריצה עולם

מפתח־תיקווה. כהן ז׳ק יהיה עורכו בקרוב. להופיע העומד

באילת מלאכותי אי
 מול במיפרץ, להקים התוכנית את אישרה אילת עיריית

 מחמישה יותר יהיה ששיטחו מלאכותי, אי העיר, חוף
תיירות. לצורכי לשמש נועד האי דונאם.

המיפעל מרחיב מיזרע
 את להרחיב מיזרע קיבוץ עומד הכלכלי, המשבר למרות
 בשוק הגובר הביקוש לנוכח שלו, מעדני־הבשר מיפעל

מתמחה. הוא שבהם למוצרי־החזיר
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