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והביט המדינית ההנהגה של החדשה המדיניות
 אישים של מהדחות לחלוטין להימנע היא חונית

בתפ הצליחו שלא או למחדלים באחריות הנושאים
כהו להתקבל עלולות הדחות כי השש מתוך קידם,
ובמישגים. בכישלונות דאה

 חדשה. שיטה אומצה מרך בתוצאה
 יהיו שונים, אישים שד הדחות כמקום
 שישאו אישים של חדשים מינויים מעתה

 כ■ להחזיק המוסיפים כשאלה כאחריות,
להם. כפופים מעתה יהיו תאדיהם,

ביריב רוצה גולדה

 1,864 לעומת האחרות. במילחמות האבירות מיספרי
 הרשמיות בהודעות כה עד נמסר עליהם הרוגים
 העצמאות במילחמת נהרגו האחרונה, המילחמה כחללי

 ב- קדש במיבצע אזרחים. 1,700וכ־ חיילים 4,500כ־
 ששת־הימים במילחמת הרוגים. חיילים 190 היו 1956

 מיל־ שנות בשתי אזרחים. 26ו־ חיילים 777 נהרגו
חיילים. 244 נפלו ,1968—70 השנים בין ההתשה, חמת

 מסתכם דומה אבידות שיעור היה יחסית מבחינה
 הרוגים. אלף 130ב־ ארצות־הברית כמו מדינה לגבי

 ארצות־ צבא איבד בווייט־נאם המילחמה שנות בעשר
 לגבי דומה אבידות שיעור חיילים. אלף 45כ־ הברית

הרוגים. חיילים אלף 18ב־ להסתכם צריך היה מצריים
 שעכר כשכוע שפורסם החללים מיספר

 יתברר כאשר לגדול עלול הוא סופי. אינו
הנעדרים. כגורל עדה מה סופית

 בחירות רבוו3^ו
שרון וגד
 האלוף של ודיעותיו אישיותו כי לוודאי קרוב

במע המרכזיים הנושאים אחד ישמשו שרון. אריאל
 הבחירות לקראת שתיערך הקצרה הבחירות רכת

הקרובות.
 סכו- המערד של ההסכרה מטה אנשי

 למערד כיותר הכולטת הסכנה בי דים
זו לה הרכה הפופולאריות היא ככהירות

 בו• לסחוף העשוייה שרון, האלוף עתה כה
 מבינים מלן* בתוצאה לליכוד. רכים הרים
המכוונת תעמולה, מערבת כמערך עתה בכר
נגד יקר£

תמיר. או כגין כמו הרים,
הליכוד מנהיגי נגד ולא

בציוד מחסור

הפעו נעשו מכך כתוצאה מפורשים. במונחים בשלום
הירחון. של לחיסולו שהביאו לות

אל־עד נערכת ״
לקימוצים

 חב־ במרבית כבר הפוגע בדלק בקימוצים הצורך
חברת על גם להשפיע עלול בעולם, רות-התעופה

 ברס את מציעים
בשר״הביטחו!

 לשעבר רפ״י אנשי גם בי נראה
 עם משלימים העכורה כמיפדגת
 ימשיך־ לא דיין משה כי העובדה

 בשר־הכיטחון. לכהן רב זמן עוד
לק רפ״י חברי נערכים בך משום
להת עליהם יהיה בו המצכ, ראת
 חטיכתם של הודם ייצוג עד מודד

הכאה. בממשלה
 כנראה תועלה מבד בתוצאה

 הכיט תיק כי התביעה
דיין מקומו'של את ובי רפ״י כידי

יישאר זחון
פרס. שמעון שר-התיקשורת יתפוס
בהתנג להיתקל לה.............—
חטיבות מצד כיותר חריפה' דות

 המועמד ואחדות־העכודה. מפא״י
רא בתמיכת לזכות הסיכויים כעל
כד-לכ. הוא המיפדגה שי

מינתה כבר החברה הנהלת אל־על. הלאומית התעופה

כשר־החוץ
 אבן אבא שר־החוץ של מוחלט הכימעט ניטרולו

ביוז נעשה המדינה, של החשובים החוץ ענייני מכל
 המתפרש צעד מאיר, גולדה ראש־הממשלה של מתה

הת גולדה עם שיחסיו לאבן, פומבית כסטירת־לחי
האחרונה. בתקופה מאוד ערערו

 כראש יריב אהרון האלוף של מינויו
 וכן הפפקת־האש לדיוני ישראל מישלחת

 גולדה את שליווה המצומצם לסגל צירופו
בול סימנים הם לארצות־הכרית, במסעה

 מיפי על לכפות גולדה שד לכוונתה טים
לה. הרצוי הכא כשר־החוץ יריב את לגתה
 ניסיון בכך רואה זה. מיחס עמוקות נפגע אבן
 לבידודה עליו אישית אחריות הטלת תוך להדיחו
 כנראה יפתחו אבן של תומכיו ישראל. של המדיני

מס להסיק הוגן זה שאין לשכנע שמטרתה במערכה
 לגבי מסקנות להסיק שנמנעים בעוד אבן לגבי קנות
הביטחוני. בתחום הכישלונות בשל דיין משה

מלמד מה
האבידות* מיספר

 ניתן יום־הכיפורים במילחמת צה״ל הרוגי מיספר
ל־ בהשוואה רק האבידוח, שיעור מבחינת להערכה

בצה״ד חורף
 חורף ציוד סופק לפיהם הפירסומים כי מסתבר

 ומוגזמים. מוקדמים היו צה״ל יחידות לכל מתאים
 בציוד ממחסור סובלות בצפון, במיוחד שונות, יחידות
שמיכות. של מספיק מיספר כולל חורף,

 במהירות להשלים נסיונות עתה נעשים
 הצבא ממחסני אספקה באמצעות החסר את

האמריקני.

סגרה הממשלה
■הוד׳ ביטאון

שהו מידל־איסט״ ״ניו היהודי הירחון
 שבועות מיספר לפני נסגר בלונדון, פיע

 כעלי-הון עד לחצה שממיטלת-ישראד אחרי
ה הופעת את שמימנו כבריטניה, יהודיים

בו. תמיכתם את לסלק ירחון,
 ג׳ון היהודי העיתונאי הירחון עורך היה בשעתו

בהש רפ״י. לאנשי ובנטייה באהדה שנחשד קמחי,
 כעורך התמנה ובמקומו קמחי סולק ממשלת־ישראל פעת

 הירחון של חינו סר האחרונים בחודשים גילון. דן
 לבטא שהחל אחרי הישראלי, מישרד־החוץ בעיני
 ולגבי הישראלית החוץ מדיניות לגבי ביקורתיות דיעות

הצורך על לדבר ואף הרשמיות הישראליות העמדות

 האפשרויות את לבדוק שתפקידו מיוחד מחקר צוות
 היא העיקרית המגמה מטוסים. בדלק לחיסכון השונות
שתח בצורה החברה של לוח־הטיסות לשינוי לגרום

דלק. סוך
 זמני את השאר בין יבדוק המחקר צוות

 כעולם. ״אל־על״ מטוסי כתנועות השיא
 למנוע בדי ייעשו הטיסות בדוח השינויים
 היעד נמלי מעל כאוויר ממושכות המתנות

החכרה. מטוסי שד
הטי מחירי העלאת של למגמה גם תתנגד אל־על

 להכריז עומדת שעליה ,1596—25ץ>0 של בשיעור סות
 בניו־זילנד. בקרוב שתיפתח התעופה חברות ועידת

נו מהלומה להנחית עלולה הטיסה מחירי התייקרות
לישראל. התיירות לתנועת ספת

תקופת צפויה
במשק מיתון

 מיל- בעקבות במדינה הכלכלי לשיגשוג בניגוד
 מיתון תקופת כלכלה מומחי צופים חמת־ששת־הימים,

 להחזרת עד הביניים בשלב לפחות הישראלי, במשק
הרגיל. למסלולם החיים

וד,מלו התיירות ענפי כמו במשק, רבים ענפים
 במים־ ,עובדים של גדולה כמות לפלוט ייאלצו נאות,
 גיוס המשך אחרים. משק בענפי ייקלטו שלא פרים

 הכלכלית, הפעילות להאטת לגרום עלול המילואים
 למיתון הבנייה. ענף מכך ייפגע בעיקר כי ונראה
 לגבי גם מרחיקות־לכת השלכות יש הבנייה בענף
במשק. אחרים ענפים

ב מחסור שד תקופה צפוייה •טני מצד
 שהממשלה ההברה נובח כמייוחד מימון,

 עול את להכביד ממנו, להימנע תובל לא
 כעיק־ תוספות-היוקר כל את ולעקר המייסים

המחירים. עליות כות

מדיניות על ביקורת
.,המילחמה
,,הסטרילית

למ עלולים והצנזורה הפירסומים מדיניות מעצבי
 נוכח ביותר חריפה בביקורת עומדים עצמם את צוא
 לעיני המילחמה הוצגה ממנו כתוצאה שעיצבו, הקו

 כמעט אין שבה סטרילית,״ כ״מלחמה ישראל אזרחי
הישראלי. בצד ונזקים נפגעים

 פירוט שמנעה במדיניות אינו המדובר
 תיאורים שאסרה כזו אלא הנפגעים, מיספר
 ליצירת הביאה משמעות-כיטחונית, חסרי

 ״אח, כסיגנון המציאות שד מסולפת תמונה
״ נחמדה מילחמה איזו \ ה עול ף־פ תו אמריקנית) (קאריקטורה שי


