
? גדים בלי יחזה האם ־ הימים ששת מלחמת למחות בכנסת בטנם צה״ל אלוני
ת מ ח ת ל רו חי ב  להפוך עשוייד, השביעית לכנסת ה

 עד שנערכו הבחירות '.?ערכות מכל יותר מלחמתית
 תתנהל היא ביטחוניות. בעיות יעמדו במרכזה בישראל. כה
 ישראל, בגבולות הנערכת הממשית מלחמת־ההתשה רקע על

בע דמויות יהיו בה העיקריים שהמתמודדים לוודאי וקרוב
צבאית. •תדמית לות

 לבחירות עד הדברים יתפתחו אומנם אם
 הרי עכשיו, בבר החזויים למהלבים בהתאם

 בישראל הבחירות בתולדות הראשונה בפעם
רבי־אלופים הבחירות מערכת במרכז יעמדו

 ייעד שגח״ל אחרי פירות, שיישא המשא־ומתן כנראה זהו
 תפקיד ואת לכנסת ברשימה השלישי המקום את לאריק

הבחירות. מטה ראש
 הגח״ל כרשימת לבחירות אדיר, של חליפתו

בגור עוד ותלוייה וודאית סופית אינה עדיין
 ה־ בתוך התנגדות יש השאר בין שונים. מים

 כראש מפלגתיות בלתי דמויות להצבת גח״ל
ה של מקומם את ידחקו שממילא הרשימה,

המפלגתיים. עסקנים

 רבין. יצחק דוא זה לתפקיד היחיד והמועמד
בבחי׳ הגדולות מהמפלגות שליש שבראש מצב ייווצר כך

ד\ח״ל? שרון

דבין ■צחק
 בדינחס־.- רגוטכייר

הבח־ירוגז לגץרזזת — גזטאטזיגגטון

 לכהן רבין ימשיך בעבודה, הפילוג האחרון ברגע יימנע
 משורות דיין יפרוש בו ברגע אולם בוזאשינגטון. כשגריר
 כשאין לבחירות להתייצב וספיר גולדה יוכלו לא העבודה,

פופולארית. צבאית אישיות ברשימה יחד עימם
 בד, מלחמת־ששת־הימים, שלפני הכוננות תקופת זכר
 מעיק למשרד־הביטחון, דיין את כורחם בעל להכניס נאלצו

חיי הם שנית. יתרחש שהדבר רצון שום להם אין עליהם.
ביטחון. בענייני ברת־סמכא אישיות לצידם להעמיד בים

 בחיוב, להם ייענה לסקוב כי מאמינים אופטימיים, הגח״ל
ישראל. בעיריות הגדולה את מחדש לכבוש להם יאפשר

 לבחירות עד לסקוב. בחיים מסתיימת אינה הרשימה
עשו ישראל בוחרי הפתעות. מיספר עוד להתרחש עשויות

 עוד בפניהם שיוצגו המועמדים ברשימות לגלות עוד יים
 , היו לא שמעולם לשעבר, צה״ל אנשי של שמות מיספר
 בדרך אימונם את בהם להביע יצטרכו כי בדעתם מעלים

בקלפי. בחירות של

? דעידיה

למערך? רביו

 לדעת שהוא דבר מהעבודה, לפרוש דיין משה יחליט אם
להכ בהכרח הדבר יביא כבר, נמנע בלתי ממקורביו רבים
המ הבחירות• למערכת נוספת צבאית אישיות של ,נסתו
 ישראל שגריר כיום רבין, יצחק ברב־אלוף הוא דובר

־*•*£* 1* ביזאשינגטון.
מש עצמאית רשימה ויקים דיין יפרוש אם

רשי בצמרת להציב חייב המערך יהיה לו,
כפו יועידו לה צבאית אישיות לכנסת, מתו

הכ בממשלה שר-הביטחון תפקיד את טנציה
הע• לראשי מנוס יהיה לא כזה במיקרה אה.

שרון אריק
• ז־יגגגן .■ ט תי פ מ

גזפגריבגייגן חזייט — נזצדייר
 דיין, לשעבר: צבא אנשי יעמדו השביעית לכנסת רות
שרון. ואריק רבין

הקלפי דרך אימון★ ★ ★
בר.צ־ יסתיימו אומנם אם הכל. לא עוד זה ולם
 אלה, ימים בעצם בקדחתנות המתנהלים מגעים לחה

עירייתה לראשות במועמד לזכות תל־אביב גם עשוייה

דסקוב ח■■□
המזרים־.־ איש

גאשדגד ח־יפה דרך — רתר־אביב
והכ מוואשינגטון רכין יצחק מהחזרת בודה
הבחירות. לקלחת המיידית נסתו

 להחזיר כוונה כל המערך 'אשי מכחישים זה בשלב אומנם
שאם גם נראה בארצות־הברית. מתפקידו רבץ יצחק את

בדימום. רמטכ״ל של התואר את שיישא
 במאמציה מגח״ל. לכך היוזמה באה שוב
 את לה להבטיה שיוכל מתאים מועמד למצוא

 נפלה תל-אביב, בעיריית השילטון תפיסת
 לסקוב, חיים (מיל.) רב־אלוך על הבחירה

 בי סבורים בגח״ל הנמלים. רשות מנהל ביום
 למופת, ומינהלן ישר באיש לסקוב של תדמיתו

 פועלי נגד במאבקו לה שזבה האהדה עם יחד
 לגבור לו לסייע עשויים ואשדוד, חיפה נמל
 אלא לעומתו, המערך שיציג מועמד בל על
 אלו,? או אחר לשעבר רמטב״ל זה יהיה אם

צה״ל. של אחר מילואים
 טרם זה בשלב נמשך. עדיין לסקוב עם המשא־ומתן

 לעמוד גח״ל לו שהציע ההצעה על בחיוב לסקוב השיב
ראשי אולם תל־אביב. לעיריית לבחירות הרשימה בראש

צה״ל. של מילואים ואלופי (מיל.)
הב את להוציא כה, עד שכן חסרת־תקדים. תפנית זוהי
 לא העצמאות, מלחמת לאחר שנערכו הראשונות חירות
לב מפלגתיות רשימות בראש לשעבר צה״ל מפקדי הוצבו
 פנו מצה״ל, שהשתחררו והאלופים רבי־האלופים חירות.

 מייד פנה, דיין משה רק וכלכליים. מינהליים לעיסוקים
מפלגתית. לפעילות הרמטכ״ל, מדי את שהוריד אחרי

 ב• והתפרסמו שגדלו אישים יופיעו השנה
 אלא לכנסת, הבחירות במערכת רק לא צה״ל,

שתי המוניציפאליות הבחירות במערכת גם
במקביל. ערך

★ ★ ★
יחזור רבץ - יפרוש דיין

 הפוליטיים לחיים מצה״ל ביותר המפתיע זינוק ן■*
 האלוף הכללי, במטה ההדרכה אגף ראש של זה יהיה | 1

זו. למטרה מצה״ל לפרוש יחליט אומנם אם שרון, אריק
 ראשי לבין אריק בין משא״מתן מתנהל מה זמן מזה
הגיעו חודשים מיספר לפני עוד כזו. אפשרות לגבי הגח״ל

דסקוב
 בבחירות רשימתם הצלחת סיכויי כי למסקנה הגח״ל ראשי

ביט עבר בעלי חדשים, אישים בהצבת תלויים הקרובות
 אנשי שניהלו המגעים על השמועות רשימתם. בראש חוני׳

אולם שרון. לאריק רק לא נגעו שונים אישים עם הגח״ל


