
 :הסודית התוכנית
? גולדה את להדיח כיצד

 — מחשבה בינתיים, זוהי, תוכנית. לא עדיין זאת
 של מראשיה כמה בין המתגלגלת — מגובשת אומנם
העבודה. מפלגת
המוז מאוד, חשובים באנשים שמדובר מכיוזן אבל

 הפנים־ ההתגוששות על בידיעות לבקרים חדשות כרים
 לאותה זה בשלב כבר לב לשים כדאי מפלגתית,

מחשבה.
הת1? להביא כיצד :היא זו מחשכה שכן

הממ מראשות מאיר גולדה של פטרותה
 כת תקופת־הכהונה תום לפני עוד שלה,
השנים. ארכע
בפגי• רק בינתיים המתקיימים —אלה לדיבורים הרקע

 כגלוי פחות המדיני. כמישור כמתנגדיה
 ותב- אירגוניות מסקנות להסיק גם הכטיחו
הפוליטית. מעמדתם פיסיות

 למדיניות מתחת היום כבר בוערת הקרקע למעשה,
 נוראים. מיבחנים צפויים המדינית בחזית הישראלית:

 להניח אפשר כן, על שואה. מתקרבת הכלכלית בחזית
 תליי אינו שהדבר אלא במהירות. יתגלגלו שהדברים

 ההדחה. מתכנני של — ליבם באומץ או — ברצונם רק
החיצו המדיניות־הצבאיות בהתפתחויות גם תלוי הוא

 ברית־ של בצעדיה ארצות־הברית, עם ביחסים ניות,
המלחמתיות. ובתקריות המועצות,

גולדה? של להסתלקותה אלה מורדים יביאו כיצד
 ״צריך :הערכה ביניהם התגבשה באן גם

 מ־ או אחד, משר לא שתיעלב. לה לגרום
 להיעלם צריבה היא שניים. או חכר־בנסת

 כך, בנוייה גולדה המפלגה. של מהחלטה
מתפטרת!״ שהיא להודיע אלא תובל שלא
 יש האם זאת? לעשות אפשר האם זאת? עושים איך

זאת? לעשות הדרוש האומץ ההדחה למבקשי
השבו של ההתרחשויות אחרי מקרוב לעקוב כדאי

 התשובה את למצוא כדי הקרובים, והחודשים עות
אלה. לשאלות

 :השידור רשות על לחץ
!לנצים יותר תנו

 הנהלת על מערכת־לחצים של התחלתה מסתמנת
 יינתן והטלוזיזיה הרדיו שבשידורי כדי השידור, רשות

 הנצים. של לדיעותיהם יותר עוד גדול מישקל
מראשיה במה יעמדו זו מערבה מאחורי

 ״פאנטומים״ 40 כבר קיבלה ישראל :מגלה וויק״ ״אויישו
חיל-האוויר של תכנון פרי שיכלולים, יוכנסו הנותרים בעשרת

 טוען מיק״ ״אויישן האמריקאי התעופה שבועון
 מטוסים 40 לישראל כנר סיפקה ארצות־הברית כי

 למכור שהתחייבה ה״פאנטום״ מטוסי 50 מתוך
 בארצות־ עדיין שנותרו ה״פאנטומים״ עשרת לה.

 לפי שינויים השבועון, לדברי עתה, עוברים הברית
אופטית תותחים בקרת :השינוי ישראלי. תיבנון

 האלקטרונית הבקרה מאשר יותר פשוטה שהיא
אלה. במטוסים המותקנת

 שלושה נפלו כה עד כי גם, טוען עיתון אותו
 ארצות־הברית שסיפקה מאלה ״פאנטום״ מטוסי

 שניים ועוד סוריה בשטח נפל מהם אחד לישראל.
לא״קרביים. גמיבצעים נפלו

 מדי אנשים שניים־שלושה בין ביותר, סודיות שות
 ראש־ של ממדיניותה הרצון אי־שביעות היא — פעם

 והתעק־ ,גולדה של הנוקשה לקו ההתנגדות הממשלה.
 הלאומי, הליכוד ממשלת מתכונת על לשמור שותה
 בין בעיקר — המפלגה מראשי כמה בהדרגה דחפו
 ראש־ אינה שהיא למחשבה — לשעבר מפא״י פלג

לישראל. עתה הדרוש הממשלה
בממ בכיר שר גם שהוא - מהם אחד
 משך בה שתמכו מאלה אחד וגם שלה
 לומר, לעצמו הירשה אך - רבות שנים

 היא אסון. ״היא אחר: שר עם בשיחה
ללכת." חייבת
 לא אך לחוד. ומעשים לחוד, דיבורים — כלל בדרך
 ראשונים, לצעדים הובילו כבר הדיבורים זה. בעניין

 מפא״י. של הבכירים הח״כים בין גם היטב המורגשים
 בדיונים ביקורת, למתוח לעצמם הירשו כבר מהם כמה

גולדה. של מדיניותה על סגורים, כל־כך ולא סגורים
בגלוי עצמם על הבריזו בבר מהם אחדים

 שאחד השלמה, ארץ־ישראל תנועת של
 גרינברג צבי ״אורי השבוע: הצהיר מהם
 מדוע שלנו! הלאומי המשורר עתה הוא
 פעם לפחות יצירותיו את שומעים אין

כשבוע?" אחת
פוטנ למסייע נחשב יחיל, חיים ד״ר הרשות, יו״ר
זו. למערכה ציאלי

 גמערר הכרעות
יערי של בהיעדרו

 בצמרת מדיניים בירורים יתקיימו הקרובים בימים
עיקריות: נקודות בשתי המערך,

גח״ל של הקו בין המפלגתית העמדה איזון

 על לחץ להפעיל יוצע מפ״ם. של זה לבין בממשלה,
 הנצים את גם שתספק לפשרה להגיע כדי הצדדים, שני
מע״י. של היונים את וגם

ה נקודות־המחלוקת של מהיר סיכום •
 ינוהל זה לצורך ומפ״ם. מע״י בין מדיניות

 של בהיעדרו חזן, יעקב עם המשא-ומתן
 כ■ רפואי לטיפול יצא אשר יערי, מאיר

תוצ יימסרו סיבום, של במיקרה שווייץ.
 על־ידי אולי כחו״ל, ליעדי השיחות אות
אישית. חזן

 נגד המרד
בו-אהרו

 תתרחב. ההסתדרות של הכללי מזכירה נגד הפעולה
לד שיש מימין, מתנגדיו של פומביות לדרישות נוסף
קולו גם יצטרפו לסקוב, את לפטר דרישתו את חות

מאחדות־העבודה. ממקורביו כמה של תיהם
 ישראל אלון, יגאל ביניהם — מאלה כמה כי מסתבר

לד כוונתו על מראש ידעו לא — כרמל ומשה גלילי
לסקוב. פיטורי את רוש

לסי תביא זו שמערבה להניח אין אבל
 שיגיב בן־אהרן, של להתפטרותו או לוקו

 זה בנושא יותר עיקשת כמלחמה דווקא
אחרים. רגישים ובנושאים

גאון יהורם
הראשון סרטו את מביים

 גאון, יהורם הישראלי, הקולנוע בובב
קולנועי. בבמאי גם להתגלות עתיד

 של כישרונו על להמר החליט גולן מנחם המפיק
שייק דקות, 30 בן ציבעוני סרט לביים לו נתן יהורם,

 הוא בסרט ההשקעה סכום ירושלמי״. ״אני בשם רא
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 ספורט שערוריית
 על-ידי הושתקוה

? החוץ משרד
הלאו הכדורגל נבחרת של לביקורה הנוגעת שערוריה

כנר הושתקה, כחודשיים, לפני בחבש ישראל של מית
 כתם להטיל רצו שלא רשמיים, גורמים של בלחצב אה
 הגביע במשחקי השתתפותה ערב הנבחרת של שמה על

במקסיקו. העולמי
הוג לפיהן ידיעות, הגיעו חבש, בירת מאדיס־אבבה,

ה להתאחדות הקיסר מחצר רשמית מחאה כאילו שה
 בישראל אולם זו. לשערורייה בקשר הישראלית, כדורגל

אלה. לידיעות אישור כל לקבל היה ניתן לא
 השערוריה התעוררה ידיעות אותן לפי

הנב משחקני כמה של יחסיהם בעקבות
 לבית הקרובה חבשית צעירה עם חרת

הקיסר. של המלוכה
 חודשיים לפני בחבש הכדורגל נבחרת שהתה כזכור,

למקסיקו. הנסיעה לקראת אימונים, למחנה
 כנראה פעל אומתה, שטרם ידיעה לפי

 של רוחם להרגעת הישראלי משרד-החוץ
ה על לשמור הדדי רצון מתוך החבשים

בסוד. פרשה

 שפיגלר מרדכי
לצרפת זאת בכל יסע

יש של הלאומית הכדורגל נבחרת קפטן י
למ כנראה, יחתום שפיגלר, מרדכי ראל,
 קבוצת עם החוזה על ההכחשות, בל רות

 ישחק לפיו ״נאנט", הצרפתית הכדורגל
 מיק־ קבוצה בשורות הבאה מהשנה החל

זו. צוענית
נב של השתתפותה לקראת הושתקה כולה הפרשה

 שהלחצים תקווה מתוך מקסיקו, במשחקי ישראל חרת
 והוא פרי ישאו בישראל להישאר שפיגלר על שהופעלו

בארץ. יישאר
 ככר נסיעתו לפני כי נודע בינתיים אולם

רהי מבירת לקראת במגעים שפיגלר החל
עסקיו. וחיסול טיו


