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זב־ רבין יצחק של החדשה שממשלתו קודם עוד
 מאחרי־הקלעים, המגעים כבר החלו הכנסת, באמון הה

 לממשלת ולהבטיח הקואליציה את להרחיב שנועדו
שלה. הקדנציה לתום עד בכנסת רוב רבץ

היי שתכליתם מגעים נערפו השאר כין
הלי המיפלגה צירוף של אפשרות לכרר תה

 זו של פרישתה תוף — לממשלה ברלית
 הצעות הוצעו הליברלים לאנשי מהליכוד.
הצ שעל־ידי להם נאמר ובעיקר קוסמות,
הממ של הניצי הצד את יחזקו טרפותם

 המפד״ל הצטרפות את גם ויאפשרו שלה,
בעיות. ללא

 עלול הליברלים שצירוף האפשרות הועלתה כאשר
 אישים התבטאו מד,קואליציה, מפ״ם פרישת את לגרור

 לנוח להם יזיק ״לא בנוסח: רבץ בממשלת בכירים
מהם.״ עייף הרחוב — בחוץ קצת

הצטר את לאפשר המאמצים נמשכים במקביל
יתו יהודי מיהו שחוק נראה לממשלה. המפד״ל פות

 במדינת־ שהגיור כזה בנוסח חודשים שלושה תוך קן
 נוסח מדורי־דורות. מקובל שהיה כפי ייעשה ישראל

לממשלה. המפד״ל של חזרתה את יאפשר זה
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 לתמוך כללית נטייה מסתמנת העבודה במיפלגת
 כמזכ״ל אבן, אבא הפורש, שר־החוץ של בבחירתו
העבודה. מיפלגת

 הסירו ככר זה לתפקיד המועמדים רוב
נר כאבן. להתחרות לא כדי מועמדותם, את
 יהיה נגדו שיתייצב היחיד שהמועמד אה

רפ״י. מתמיכת הנהנה גרנית, ישראל
במיפלגה. המזכ״ל מעמר את לשנות מתכנן אבן

 ביטחון, בנושאי ציוותי־חשיבה להקים מתכוון הוא
 שיקבלו ואקדמאים, מומחים ישתתפו בהם ופנים, חוץ

ב מיפלגת־העבודה שרי את יחייבו אשר החלטות
ממשלה.

 צעדיו את להצר אכן מתכוון זו בצורה
 מיכשולים ולהערים כמישרד־החוץ, אלון של
 להביא שיצטרף רכין, יצחק של דרכו על גם

 לפני עוד רכים עניינים המיפלגה להכרעת
בממשלה. אותם שיעלה
 הממשלה ראשות על לקרב עצמו את המכין אבן,

 יחזור לחופשה, לחו״ל, אשתו עם לצאת עומד הבאה,
 ביקורו בעת ניבסון, שהנשיא לו יסתבר אם רק לארץ

מארחו. יהיה שהוא לכך ייאות בארץ, הקרוב
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 בתקיפות מתגונן אלון, יגאל החדש, שר־החוץ
שהס אחרי עליו שנערכה הכללית המיתקפה נגד רבה
 לפרישתו בכך וגרם מישרד־החוץ, את לקבל כים
מהממשלה. אבן אבא של

 פנחס כידי כתוב פתק בכיסו מחזיק אלון
טו בו ימים, כחודש לפני לו שניתן ספיר,

מת שאלון סכור הוא לדעתו כי ספיר ען
ה בממשלתו בשר־החוץ לכהן כיותר אים

רבץ. של חדשה
 עשה כאילו הטענות את להפריך אלון מנסה כך

במפא״י. לפגוע כדי שעשה מה
אלון־אבן. לפרשת שונות השלכות יש בינתיים

של התואר את הנושא אלון, התבקש למשל, כך,

 שלא העיר, של אזרח־כבוד גם ושהוא צפת״, ״משחרר
ל השלושים ביום שייערך בטכס־האזכרה להשתתף

במעלות. העיר של בית־הספר תלמידי רצח
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 גור, מרדכי(״מוטה״) רב-אלוף הרמטכ״ל

 מתבקש הוא כהן פניות לאחרונה מקבל
 מי־ את שרון אריק (מיל.) לאלוף להחזיר

במילואים. אוגדה כמפקד שלו נוי־החירום
 אחרי ממנו אריק של מינוי־החירום נלקח כזכור,

 מהגדה הנסיגה בתום משירות־המילואים, שהשתחרר1
 שהעז על כעונש ניראה זה צעד סיני. של המערבית

 ניהול בנושא הכללי והמטה הרמטכ״ל את לבקר
 כי נראה לכנסת, בחירתו למרות עתה, המילחמה.

חזרה. המינוי את לקבל אריק של סיכוייו טובים
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 הרי והולכות. גוועות שתנועות־המחאה למרות
 אירגון־ בראש עמד אשר בן־נון, יוחאי (מיל.) האלוף

 כמנהל מתפקידו לפרוש עומד אלה, תנועות של גג
פעי בגלל ואגמים, לחקר־ימים הממשלתית החברה

הללו. בתנועות לותו
כיו כביר שר עם לשיחה נקרא כן־נון

 עליו בי לו ונאמר החדשה, בממשלה תר
 משסירב, תנועות. אותן עם הקשר את לנתק
 תראה לא החדשה הממשלה כי שר, אותו לו הסביר

לחופ מייד יצא בן־נון כהונתו. המשך את יפה בעין
הסו התפטרותו את ודחה מעגן־מיכאל, לקיבוצו, שה
 העומד דגה, בנושאי הבינלאומי הכנס אחרי עד פית

בארץ. להתקיים
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 הקרובים בימים יתחיל האו״ם של כודדהחירום

 תל־אביב. העיר במרחב צבאית מישטרה להפעיל
 האו״ם, של המישטרה־הצבאית אנשי של תפקידם
 גבי על בעיר ושייסיירו חיילים עשרות כמה המונים
 מצד הולמת התנהגות על לפקח יהיה לבנים, ג׳יפים
 חופשותיהם את לבלות הבאים כוח־החירום חיילי

בתל־אביב.
 האו״ם כוח של חיילים הסתבכו לאחרונה

היר כרחוב כמועדוני־לילה תיגרות כבמה
קון.
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לפ כי טוענות עקשניות שמועות

 אגרנט ועדת של חברים שני חות
 מהוועדה. התפטרותם את שוקלים

 ידין, יגאל (מיל.) רב־אלוף הוא האחד
 רוצה הוא בי למקורביו אמר אשר

ש עד ממתין אף מהוועדה, להתפטר
 שלא בדי החדשה, הממשלה תורכב
בממ תפקיד רוצה הוא כי בו יחשדו

זו. שלה
 המעיין הוועדה של האחר החבר

 בית-המישפט שופט הוא בהתפטרות,
 הסערה כי הטוען לנדוי, משה העליון

 אגרנט, ועדת סביב שקמה הציבורית
על שופטים הם מחבריה שניים אשר

 כית־המישפט בבכור פוגעת יונים,
העליון.

:דגדווו זלותר ונכש-ו
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:בסוד בה עד שנשמרה פרשה
 באוקטובר המילחמה, אחרי מייד

לממ להודיע דיין משה נאלץ ,1373
 ב• חריפה התנגדות שצפוייה שלה

 החלטה תתגשם אם הבכירה, קצונה
הממשלה. על-ידי שנתקבלה

שהוש הסכמה היתה הפרשה עילת
ה באמצעות והמצרים, דיין בין גה

 הפצועים הוצאת כדבר אמריקאים,
 השלישית הארמייה מתהום המצריים

תמורה. ללא המכותרת,
 התמרמרו רכים בכירים מפקדים

מות היתה שלא מפני זו, הסכמה על
 הישראליים השבויים כהחזרת נית

הע שדיין אחרי ממצריים. הפצועים
ההתנג חומרת על גולדה את מיד

ההסכמה. בוטלה דות,
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ה העיתונאים במושבת להיערך עומדת תחלופה
אח ידיעות כתב של מקומו את בוושינגטון. ישראלים

 קיוויתי, ניסים למלא עומד להב, יוחנן שם, רונות
תחילה. שחשבו כפי הבר, איתן ולא

לוושינג מיוחד כתב מינה ״הארץ״ גם
מרגלית. דן המדיני, כתבו את — טון
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 מנהלת חל־אביב, מכבי בכדורסל ישראל אלופת

 מיסחרית. חברה על־ידי לאימוצה משא־ומתן עתה
 סכום הקבוצה מנהלי דורשים האימוץ עבור

ל״י. מיליון רבע של
 מיסחרי מיפעל בידי שאומצה הראשונה הקבוצה

שאומ רמת־גן, מכבי היא הלאומית הכדורסל בליגת
 של סכום ששילמה מץ, האלקטרוניקה חברת בידי צה
התחיי רמת־גן מכבי האימוץ. תמורת ל״י אלף 75

 במישחקי שנה במשך להופיע זה, סכום תמורת בה,
 על מתנוסס מץ חברת של המיסחרי כשהסמל הליגה

כדורסלניה. חולצות
 המשא־ את מנהלת תל־אכיב ״מבכי"

 ״עלית״, הממתקים חכרת עם שלה והמתן
ו״לוי׳ס״. ״לי״ חכרות-ההלכשה עם וכן

אנ׳, רוי ט ס ■!11־1x11 ניבן מ
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 חברות־ החליטו בקאן, שנערכו פגישות בעיקבות
 עם בשיתוף בארץ, להפיק גדולות בינלאומיות הפקה

סר תישעה מתוך שלושה ברקי־פטיה־המפריס, אולפני
הכו בין בקנדה. להפקה מלכתחילה שתוכננו טים

 אחרון הסרט להפקת לארץ שיגיעו הבינלאומיים כבים
 ממוין. ולי ניבן דייוויד מסטרדאני, מרצלו :הגיבורים

רוז־באד. פרמינג׳ר, אוטו של סירטו בארץ יופק כן

ה לוויזי ט ר ה ק ב ת
ח ת א תונו עי ה

 הטלוויזיה על העיתונאית הביקורת תחדל בקרוב
חד־סיטרית. להיות והרדיו

 הודיע לבני, יצחק השידור, רשות מנב״ל
 בטלוויזיה שגם העיתונות, על בסימפוזיון

ה על לביקורת מדורים יוקמו ברדיו וגם
עיתונות.


