
.....י הלם 2■
 . )37 מעמוד (המשך

 כראש־ליש־ מגלגל שאני הפרוייקטים
הממשלתית״.״ העיתונות כת

 פלג(שקויימה של הבטחתו אף על
ולב לעיתונאים לטלפן שלא ידו) על
 החלפתו, דבר דלף השינוי, על להם שר

 ההשערות השמות, פסטיבל והתחיל
השונות. וההערכות

- נפגש וי4ע
רחל אין לסירסומים, ניגוד ף
 הפייבוריטית המועמדת קרמרמן ■4

 המועמדת שפירא־ליבאי. את להחליף
 — שימחה אתיה היא הכמעט־בטוחה

 האשה למעמד היועצת כבר שהיתה מי
ראש־הממשלה. במישרד

 ששימחה ריכלו הרעות הלשונות
— לשופט הנשואה חביבה, אשה —

קרמרמן מועמדת
הבחיחת לפני שנה

 נראתה ואף ומקורביו, שמיר על לחצה
 מיש־ במיסדרונות מסתובבת באחרונה

ראש״הממשלה. רד
 שמיר, שולמית אל מקורבת שימחה

ראש־הממשלה. אשת
 שוהה האלמונית־יחסית המועמדת

 מישפחתית. שימחה לרגל בחו״ל
 על ששמעו שברגע לי ענו בביתה

 ראש־הממש־ במישרד חילופי־הגברי
 אם־ שאולי הרעיון בבית עלה לה,

מועמדת. היא המישפחה
 ששמעה לי סיפרה שפירא־ליבאי

לטו במינויים התערב שרון שאריאל
בלבד. שמועה זוהי אך שימחה, בת

 פלג: את להחליף למועמדים באשר
למ חודשים. במשך רכים שמות נזרקו

מדברים זאת, בכל עמירב. משה של:

 של בתה — ליבנת בלימור נכבדות
במיו הידועה ליבנת, שולמית הזמרת

 החוברת — בגנות או — בזכות חד
 נגד לא־מכבר שפירסמה התוקפנית

פרס. שימעון
מא עומד מה המתבקשת: השאלה

ה האלה? הפרסונליים השינויים חורי
 נבחר ואולי מיקרי? בעיתוי מדובר אם

 לרוטציה שנה למלאת הסמוך עיתוי
)17.10.86?(

מס להפיץ מנסים שמיר מלישכת
לעי חשיבות כל אין — מרגיעים רים
 מאז שנה יותר או פחות עברה תוי.

השו את לרענן הזמן והגיע הרוטציה,
אנשי־שמיר. את לתמונה ולהכניס רות

 הפחות־ הפחות־רישמיות, בגירסות
משכינות־שלום:

 עמירם בגלל הכל א׳: גייסה •
 במיוחד. פופולארית גירסה זוהי ניר.

 רגישה בעמדה הנמצא ניר, עמירם
 בעיק־ ישראל של מבחינתה במיוחד

 בעצם היה האיראני, הנשק פרשת בות
 היו שפיטוריו מכיוון לפיטורין. המטרה

האירא בפרשה כקשורים מתפרשים
 את שכלל עיגול, סביבו סימנו נית,

ופלג. שפירא־ליבאי
 ראש־הממשלה: במישרד בכיר גורם

 הס־ פי על פיטורין בתהליך ״התחלנו
הגו יגיע. ניר של תורו וגם כם־התפר,

 אודות הקונגרס חקירת המעכב? רם
בעי־ רק פגעו החיצים אולם הפרשה.״

ליבנת מועמדת
שכריות לחלוקת לחצים

 לא ניר נפגעה. לא עצמה המטרה גול.
פוטר.

מופת שאינה אמרה שפירא־ליבאי
 את והבינה המפה את קראה היא עת.

 שאינו אמר פלג השונות. הרגישויות
 ומכיוון להתפתחויות, בסיבות מחטט
 לו אין בליכוד, קשרים מחוסר שהוא
 סוף־ מהלכי מאחורי הסתתר מה מושג

השבוע.

- ססליס) פלג(בתערוכת מודח
הטלפון...' שיחות התחילו ה...לפתע1בשלו הביתה ל׳ .הלכתי

 מדיני מקור בי: גירסה •
 שום היתה ״לא קבע: ביותר בכיר
 יכול בהחלט ניר. את להדיח כוונה
 בנחת בתפקידו ימשיך שהוא להיות

 זאת, גירסה פי על הבחירות...״ עד
 יתקיימו שלא ופרם שמיר בין סוכם

 וינתנו הרוטציה, עם מייד חילופי־גברי
למ לבעלי־התפקידים חודשים כמה
חדשים. ג׳ובים צוא

 ידוע זאת, גירסה פי על שמיר,
 שינויים, על לחץ לא ולכן נוח, כאיש

 לחלוקת לחצים בסניפים שהתחילו עד
 שנת־בחי־ שמתחילה מכיוון סוכריות,

 בקרב לגייסות שמיר זקוק רות,
 כמה לכבד שהחליט ומכאן הליכוד,

מחברי־מיפלגתו.
 מקור־ מנחיתיס זאת, גירסה פי על

 שחל וטוענים פלג, על אש בי־שמיר
 יתכן ולא שמיר, לבין בינו מוחלט נתק
 מנהל לבין ראש־ממשלה בין כזה נתק

 פלג, הממשלתית. לישכת־העיתונות
 שמיר, עם קשר כל יזם לא לדבריהם,

בממ הנעשה על אותו לעדכן בא לא
 יוזם היה אילו ״גם הממלכתית. לכתו

 לו...״ זוכה היה אם ספק שיתוף־פעולה,
 לצד עבד פלג שמיר. של מקורבו הודה
ש בסוף״השבוע וסיפר בן־אהרון, יוסי

 עליו, התלוננו לא מעולם שמיר אנשי
יח פני על תוצרת הצגת העדיף והוא
אישיים. סים

עם נפגשה לעומתו, שפירא־ליבאי,

 ״אבל האחרונה, השנה במהלך שמיר
 עימו שנפגשתי להודות חייבת אני

 יכולתי פרס אצל פרס. עם מאשר פחות
 שניהם עם יותר. רבים דברים ליזום
 לי היה אם הנושאים. לפי נפגשת הייתי
 נכנסת. הייתי סדר־היום, על משהו

 לשבת ביקשתי לתפקידי, כשנכנסתי
 ראש־ (לישכת השניה בקומה דווקא

 הראשונה). בקומה ממוקמת הממשלה
 פחות ולכן עצמאית, להיות רציתי

מהחילופין.״ הושפעתי

 שלושה ^
סירבו

 מפרטת לא עוד פירא־ליבאי **ץ
לעומתה, פלג, על תכניותיה. את

 לתפקיד עיניו את נושא שהוא ידוע
 רשות־ של המנהל הוועד יושב־ראש

 על-ידי לו הובטח זה תפקיר השידור.
המיפלגה. מזכ״ל ברעם, עוזי

נספ שני קיימים הרוטציה להסכם
המ המישרות לאיוש בנוגע אחד חים:

מוס בעניין — השני ואילו דוברות,
רשות־השירור. דות

 נבון יצחק והתרבות, שר־החינוך
 רשות־ מליאת את לבטל הציע (מערך),
 ועד־מנהל במקומו ולמנות השידור
 שיבעה (במקום אנשים 15 בן מורחב
 השרים חתומים זה נספח על כיום).
נבון מהליכוד. ניסים ומשה קורפו חיים

 כבר וקורפו נבון מהמערך. שחל ומשה
לא. עדיין — וניסים שחל בנושא. דנו

כו פלג רוליק של הוויה־דולורוזה
 על והמערך הליכוד של הסכמה ללת

 מליאת־ של וכינוסה המוצע, השינוי
 נמצאת הכנסת השינוי. לאישור הכנסת
 במיוחד תתכנס לא ובוודאי בפגרה,

 מעכב בוחשים, כך והליכוד, כך, לשם
כולו. התהליך את

 גם הוזכרו פלג, של שמו על נוסף
 שלמה יריב, אהרון של שמותיהם

 הנכסף. לתפקיד בר־זוהר ומיקי אבינרי
 פי על ההצעה, את דחו אך — הוזכרו
אחרת. שמועה
 נפגש שפירא־ליבאי, כמו פלג,

 מבוססת־ הערכה פרס. עם בדחיפות
 מהליכוד ידרוש שפרס היא היטב

 שהוא כשם התחייבותו, את לקיים
 הרוטציה סביב התחייבותו את מקיים
 התחייבות מקורביו. פיטורי את ומקבל

ב נבון, בהצעת תמיכה קרי: הליכוד,
 סיום עם פלג, של המהירה׳ ור,מלכתו
בנובמבר. הנוכחי תפקידו
 עובד־מדינה, הוא פלג לא? ואם
 שהעברתו ומכאן מיכרז, גם שעבר

 שיש מפני לבעיות, גורמת מתפקידו
שוות־ערך. מישרה לקבל הזכות לו

בי שהשתוללה בחרושת־ההלצות
שב בדיחה התהלכה האחרונים, מים

 של המנהל הוועד יו״ר של תפקיד
ניר. עמירם יזכה רשות־השידור

כנו. על נשאר ניר אולם

את ביר־מן א.
בע״ם ואבטחה גביה שרותי
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