
* * נס- תרועת־חצוצרה, לפי אילו *
 בכל הגדולה ההסתערות השבוע תהה 1
 שבמשך דיין, משה שר־הביטחון החזיתות. ^
 הבמה מעל כאילו נעלם חודשים מיספר 9
 ושי־ הפרטיים בעסקיו הסתגר הפוליטית, 4
 יצא המדינה, כל עם ה״ברוגז״ את חק ״
 שלו. הגדולה לאופנסיבה 4
 דיין לפתע היה מסביליה הספר כמו ״
 בהם שיש במקומות וביחוד מקום, בכל 4
ש התיקשורת אמצעי ועיתונאים. צלמים ^
 מע־ על לדווח האחרונים בשבועות מיעטו !
 סיפורים ראיונות, בידיעות, הוצפו שיו, ^
 במדינה עניין היה ולא כמעט ותמונות. 0
 במרכזו. השבוע עמד לא דיין שמשה ^
 משה עמד ביותר קצר זמן פרק תוך 4
הבאות: החדשות במרכז דיין ^

בלבנון, צה״ל פעולת אחרי מייד •
 הקצין שאול, סגן עם להצטלם דיין רץ 0
 לבנוני, בכפר בודד זחל״ם עם שנתקע ^
 בני־ערו־ ולקיחת תושייתו בעזרת הצליח 0
 בשלום. לישראל לחזור לבנוניים בה ^
עם שאול סגן של פיתו אל רץ דיץ 0
 שלו. הפרטיים העיתונות קציני *
 טבת, שכתי שלו סופר־החצר ועם §
כעי הסיפור את אחר־כך שהפיץ ׳׳
המקופלים לכללים כניגוד תונות, !

 על־ידי זה מעין סיפורים הפצת של
את עוררה הפרשה צה׳׳ל. דוכר

 עם מצטלם ״דיין : רכים של זעמם
 את משאיר הוא ולנו הגיכורים

״המתים :
 להפנות רוצה שהוא פעם בכל כמו !•
 לביקור דיין יצא הזרקורים, אור את אליו

הטל צלמי הוזמנו לשם אלנבי, בגשר
 ״ראיו־ דיין העניק שם והעיתונות. וויזיה

מת כשהוא נושא, כל על בלעדיים״ נות
ש הנגדי והטירור הטירור בענייני רכז

המדינה. את העסיקו
 בפני החודש״ כ״מוצר הופיע הוא י•

•כש אירגון־אמהות־עובדות, של אסיפה
 פירסום לו מבטיחים וכתבות צלמים צבא

 הנשים מדורי בכל אלא בכותרות רק לא
הישראלית. בעיתונות

ציבו מסע בעיתונות ניהלו אנשיו <•
ב המילחמה את לידיו למסור שנועד רי

 שי- על לשליטתו בעקיפין ולהביא מירור
רותי־הביטחון.

 מפוצצת מדינית הצהרה מסר הוא •
ש שובל, פרנסואה ז׳אן הפיגארו, לכתב
 אל- אנואר מצריים נשיא את קודם ראיין

 לא הידיעה שקוראי מה סאדאת.
 את ניצל שוכל שאותו הוא ידעו

ל גם ודיין סאדאת עם פגישותיו
 מצולמים טלוויזיה ראיונות עריכת

 לראיון הסכמתו תמורת עימהם.
לשידור כנראה שנועד הטלוויזיה,

 סכום וקיכל, דיין, דרש כשווייץ,
דולאר. 5000כ- של
הפר את לעיתונות הדליפו עוזריו •
 מלפני הממשלה מישיבת המלאים טים

התוכ נגד רב בזעם דיין יצא בה שבוע,
וההס הפירסום פעילות כל את לרכז נית
 צוות בידי הממשלה מישרדי של ברה

 ראש־ סגן של פיקוחו תחת שיימצא מרכזי
 הכריז דיון באותו אלון. יגאל הממשלה

הממ החלטת את אבצע לא ״אני דיין:
ה״ בעניין שלה ו התעקש אלון כאשר ז
יח בממשלה הרוב אם יהיה ״מה שאל,

 להסברה?״ המרכזי הצוות הקמת על לים
גז: דיין השיב ה לא עדייו ״אתה ברו

ה החלטת את אבצע לא ואני ממשלה
ממשלה.״

 של התפטרותו על שהידיעה אחרי •
יש נוסעים לאבטחת השדים מוועדת דיין

 מינכן, שואת אחרי מייד בחו״ל, ראליים
 לפני הזה בהעולם לראשונה פורסמה

שלו תופיע שהיא דיין עוזרי דאגו שבוע,
 של הראשיות בכותרות אחר־כך ימים שה

 דיין התפטר למעשה כי הדליפו העיתונים,
יש ערביי בענייני לטיפול מהוועדה גם

ראל.
 כדיוני פעיד חלק נטל דיין •

 כסוה העכורה מיפלגת מזכירות
למינהגו וכניגוד •טעכר, השכוע

 חריפות, כקריאות־כיניים הירבח
 השונים, הנואמים לדכרי הפריע

 החולקים אלה עם כקול התווכח
דעתו. על

 צור, צכי דיין, של עוזרו •
 1ה תקציכ את לשר־האוצר הגיש

כ שהסתכם הכאה, לשנה כיטחון
גר ספיר, את •טהכהילו סכומים

 לא הכאה ״כשנה להכריז: לו מו
 הי־ למעשה ככלל.״ תקציב יהיה
ספיר. על מילחמה הכרזת זו תה
 גם דיין התגרה השבוע -•בתחילת ס

 שפירא. שמשון יעקב בשר־המישפטים
קו ידיעה הכחישו דיין כשאנשי זה היה
כ המישפטים, שר על־ידי שנמסרה דמת
עו הטלת נגד החליט ביטחוני צוות אילו
חבלנים. על מוות נש

 שלמה תת־אלוף שכן גלוי, שקר זה היה
 בעצמו עמד שר־הביטחון של יועצו גזית,
 והעביר הנושא את שבדק הצוות בראש

המלצותיו. את לשר־המישפטים
 צבאית פעולה איזו דק היתה חסרה
ולה התמונה את להשלים כדי מרשימה

 לדברי השבוע. לגיבור דיין משה את פוך
 ברי- אמריקאיים עתונאים וכמה הלבנונים

כא להיערך כזו פעולה עמדה אכן סמכא,
יש טנקים 200 שעבר בשבוע רוכזו שר

העיתו לדברי לבנון. גבול ליד ראליים
 נמרצת התערבות דק האמריקאיים, נאים

 פעולה מנעה ארצות־הברית ממשלת של
נוספת. נרחבת צבאית

 ההסתערות
האחרונה 7^

?=? שיניים וכאב כאב־ואש
 השוררים היחסים את המשקפות בהבעות הממשלה, שולחן ליד

לו להראות טרחה לא כי גולדה, את האשים דיין ביניהם. עתה

 המסקנות הוצאת לפני מימו התיעצה ולא קופל ועדת מימצאי את
 על מאיים כשהוא הברוגז במישחק פתח הוא לממשלה. והודעתה

״בלעדי המדינה את ״תנהלי :גולדה  להביא רוצה שאינה גולדה, !
שונים. בוויתורים לפייסו מנסה פרישתה, לפני דיין עס גלוי לעימות

 מרשים מיקבץ כי יאמין תמים ק ך*
ו מקרי הוא דיינית פעילות של זה 1

ש הדייניסטי המבול וכי מתוכנן, בלתי
 מבשר ישראל אזרחי את השבוע שטף

 שר* של שיגרתית עונתית התעוררות רק
הביטחון.
 בין קשר כל היה לא שלכאורה למרות

 ובין דיין •של השונות הפעילות זירות
 למעשה היה שהשמיע, השונים הדבריט

 הם התופעות: לכל אחד משותף מכנה
הגדו ההתקפה של פתיחתה את בישרו

 הבחירות שנת לקראת דיין משה של לה
 ההסתערות, נסיון את סימנו הם .1973•

 ראש- כס על דיין משה של האחרון, אולי
במדינה. השלטון ועל הממשלה

חזי להסתערות שהביא הדברים מצב
כדלהלן: הוא ותומכיו דיין של זו תית

 תיכנס כיותר קצר זמן כעוד
ל הכחירות שנת לתיד המדינה

חו שלושה תור השמינית. כנסת
 מטות יוקמו המאוחר לכל דשים

 הר־ על הדיונים יחלו הכחירות,
המועמדים♦ רשימות ככת
 ויותר יותר מתברר רץ שהזמן ככל

 שאמרה, למה מתכוונת אומנם שגולדה
הממ בראשות לכהן בכוונתה אין •וכי

 עדיין שרבים למרות נוספת. קדנציה שלה
ל יהיה שניתן וסבורים בכך מפקפקים

מתוב- זו, מהחלטתה בה לחזור שכנעה

 מי1ואי התשה במלחמת פתח ד״ן משה
ראש־הממשלה לתפקיד דרך לעצמו לפלס כדי


