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 תגלה לא כי גיכסון לנשיא הבהירה ישראל ממשלת
 ערב מדינות עם המשא־ומתן להמשך נכונות שום

 עוד כל וויתורים נסיגות של נוספים שלבים בדבר
 לישראל שביתנו ההבטחות את ממשלתו תממש לא

 הכוחות לדילול הסכמתה תמורת שונים בתחומים
סוריה. עם

 שר־החוץ נתן משא-ומתן אותו במהלך
 כעל- הכטחות מיספר קיסינג׳ר האמריקאי

 ביקורו בעת כחסרות-כיסוי שהתגלו פה,
נבו כל היתה לא שבן כישראל, ניבסון של
ככתב. כהסכם להעלותן נות

 מימוש תמורת כי ישראל ממשלת חוששת עתה
ויתו מישראל לסחוט האמריקאים ינסו אלו הבטחות

 הקדמת את לראות יש זה רקע על נוספים. רים
 שר־הבי־ בראשות הישראלית המישלחת של נסיעתה

לארצות־הברית. פרם שמעון טחון

ה ג א ם ד שלי רו כי
ל ר ו ג סיוגיר ל קי

 הנרי של עתידו לגבי אי־הנוחות גוברת בירושלים
 יצחק ובין בינו שנוצר המיוחד הקשר לאור קיסינג׳ר

 המומחים, לדעת אחרים. ישראליים ומנהיגים רבין
 אחת דיעה ולפי חמור, בספק נתון קיסינג׳ר של גורלו

ב לפרוש כדי להתפטרותו, להביא עשוי הוא־עצמו
המדינית. הצלחתו בשיא עומד עודו

ל ישראל שעל סבורים זו דיעה בעלי
ב אחרים אישים עם קשרים ולחפש מהר

האמריקאית. צמרת

ה ל ש מ ה ד ה ג נ
גרע■!■ פירוז

 לנקוט הרעיון את דוחה רכין ממשלת
 מכורים המיזרח־התיבון פירוז לשם יוזמה

 חופש■ הבטחת :הפוך קו ותנקוט גרעיניים,
יב הדבר אם גם לישראל, גרעיני פעולה

למצרים. דומה חופש טיח

הפרופיל■□ יעודכנו
ל הרפואי■□ ״ ה צ ב

 על-מנת צה״ל שינקוט הצעדים כין
 כוח- מאגר את נימרץ באורח להגביר

 צפוי כעתיד, לרשותו שיעמוד האדם
 הרפואיים, הפרופילים של עידכון גם

 כישוריהם עד-בה נקבעו שעל-פיהם
ל המגוייסים של והנפשיים הפיזיים

שונים. וכתפקידים בחיילות שרת
 דרושים שהיו הרפואיים הכשרים

 קרביות כיחידות למשרתים כעבר
תק על*פי נקבעו )2ו־ 1 קרבי (כושר

 בהם חלו לא שכימעט מיושנים, נים
 התפתחות השנים. כמרוצת שינויים

 מאפשרים הטכנולוגי וקידומו הצבא
 ליחידות לגייס מומחים, לדעת ביום,

 כגלל כעבר שנפסלו אנשים קרביות
 חסרי-חשי- ביום שהם שונים, ליקויים

בות.

האמיתי: הסיפור

ע ה פרו ב כ עו
ת רי י ו או ה ־ סז כ ר ה

לי א ר ש לי
 ממוין האחים של הסנסציוניים הגילויים

הביוגרא בס״פרם הכלולים קלאב, וברנארד
 בה הסחבת בדבר קיסינג׳ר, הד״ר על פי

 במילחמת האמריקאי מישרד״ההמה נקט
 מישלוחי- את עיכבה אשר יום־הכיפורים,

ב לוקים לישראל, האווירית ברכבת הנשק
 פיר- עם שגרמו המפורטים, הגילויים חסר.
וביש בארצות״הברית לסערת־רוחות סומם
ה שר־ההגנה את ישירות מאשימים ראל,

 לכך, באחריות שלזינגר, ג׳יימס אמריקאי,
 גיכסון שהנשיא מיום ימים ארבעה שחלפו
 באוקטובר 9ב״ מישלוחי־הנשק, את אישר
 לפעול, האווירית הרכבת שהחלה ועד ,1973

באוקטובר. 13ב״
 הכחישו קיסינג׳ר הד״ר וגם שלזינגר גם
 של מסויימת מידה יש אלה. מגילויים חלק
 ששלזינ- אחרי גם שכן אלו, בהכחשות צדק

 מישלוחי״ה- את להכין לפנטאגון הורה גר
 יותר, הנמוכים בדרגים עיכובים חלו נשק,

 צבא מפקדי על־ידי בעיקר ננקטה והסחבת
המאו המטות ראש :הסיבה ארצות״הברית.

 האדמירל ארצות-הברית, צבא של חדים
 הצבא של אחרים בכירים ומפקדים מורר,

 שר-ההג- של כיועציו המכהנים האמריקאי,
שג של מיחסם אישית נעלבו האמריקאי, נה

 דיניץ, שימחה בארצות״הברית, ישראל ריר
כלפיהם. גור, מוטה הצבאי והניספח

 עם גור ולמוטה לדיניץ שהיתה בפגישה
 אבי- מצב את בפניו לפרט עמדו הם שלזינגר,

 ה- של הראשונים בימים ישראל של דותיה
הבכי יועציו נכחו פגישה באותה מילחמה.

 ראש וגם האמריקאי, שר״תהגנה של רים
 צריד שהיה גור, מוטה המאוחדים. המטות
יש של המדאיג הצבאי מצבה את לסקור

 תתנהל השיחה כי משלזינגר ביקש ראל,
יו ממשלת־ישראל. הנחיות לפי בלבד, עימו
 מלבד החדר, את אז עזבו שלזינגר של עציו

 את לקבל זכאי עצמו שראה מורר, האדמירל
 גור אליו פנה אז אולם החשאי. המידע
בפגישה. נוכח להיות לא ממנו גם וביקש

מו והאדמירל ארצות-הברית, צבא מפקדי
 זה, מיחס אישי באופן פפגעו בראשם, רד

 כדי שברשותם האמצעים בכל אחר״כך נקטו
 לישראל. הצבאי הציוד מישלוחי את לעכב

 לפעול, החלה האווירית שהרכבת אחרי רק
 רישמית ישראל שגרירות התנצלה באיחור,

 התקרית על האמריקאי, הצבא מפקדי בפני
 נציגי לבין בינם היחסים לחידוד שגרמה
בוושינגטון. ישראל

 האמונה מן השאר, בין נובעת, הזאת הגישה
 בשטח עדיפה יכולת בעלת להיות תמשיך שישראל

 השפיעה זה בתחום ישראל של הגדולה ההשקעה זה.
ההחלטה. על היא אף

שוחפח מעודה  ול
טיו׳ בעניו ס ד פ ה

 לבעייה חדשה בגישה הדוגלים רחבים חוגים בקרב
שי בפעולה צורך שיש ההכרה, גוברת הפלסטינית

 ארץ־ אנשי של שטיפת־המוח את לנטרל כדי טתית
היש לציבור הבעייה את להסביר השלמה, ישראל

 המתד לחוגים אמינה ישראלית כתובת וליצור ראלי
הפלסטיני. בציבור נים

שת■ חדשה, יוזמה תיתכן זה רקע על
 ה- מקרב אישים של מאד רחב מיגדון 5קין

ותנועות־השלום. הוותיקות מיפלגות

□ ת מתכנני לו ח תנ ה
ת טיזני ה פר ש ד ח

שלו לפני שניסתה המתנחלים קבוצת
 ליד פרטיזני כאופן להתנחל שבועות שה

 אלון־מורה, היאחזות את שם ולהקים שבם,
 להקים ולנסות מיכצעה על לחזור מתכננת
 המערבית. בגדה נוספת פרטיזנית היאחזות

קוק, יהודה הרב של בהשראתו הפועלת הקבוצה,

להתנחלות. הדרושים הכספים בגיוס עתה עוסקת
הגי ושומרת ביהודה הצבאי המימשל לשילטונות

 ספק אולם המתנחלים, כוונות על ידיעות כבר עו
 הקרקע. על העלייה נסיון את למנוע בידם יעלה אם
 צה״ל בידי היו שכם ליד שנעשתה בהתנחלות גם
האמצ כל וננקטו המתנחלים כוונות על הידיעות כל

 אך ההתנחלות, למקום דרכי־הגישה לחסימת עים
למקום. להסתנן המתנחלים הצליחו זאת למרות

 יביא הפעם גם אם כי הנמנע מן לא
אלי לתגובות למתנחלים צה״ל כין העימות

נגדם. מישפטיים צעדים יינקטו מות,

ת ט ועד רנ ת אג ש ק ב  מ
ת למנוע ר קו בי
ה תתבנם הישראלית העיתונות מועצת

 היועץ־המישפטי כפניית לדון כדי שבוע,
ב הנמתחת הביקורת את לרסן לממשלה
 ועדת־אג■ מסקנות על הישראלית עיתונות

 פנה היועץ־המישפטי הוועדה. חברי ועל רנט
 שביקשה הוועדה, פניית בעיקבות למועצת־העיתונות,

 ביזיון על לדין להעמיד מקום יש אם לבדוק ממנו
 מ־ימ על בחריפות שהתבטאו עיתונאים בית־המישפט

כה. עד שפורסמו הוועדה צאי
מ ששניים אחרי נעשתה ליועץ־המישפטי הפנייה

 תימשך אם מתפקידם להתפטר איימו הוועדה חברי
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ה ע מ הצ א ת 1ל  א
ה את״ל ט א ר א ק ב

חופשית, בהיאבקות ישראל אלוה
 ״ל לצה להציע עומד הלפרין, רפאל

 למגויי• האימונים כמיסגרת להנהיג
 הכד לפיתוח קאראטה, אימוני סים
ש הלפרץ, ורוח-הלחימה. הגופני שר
 הקא* בתורת מסיכוכ-השתלמות חזר

 עימו נושא במיזרח-הרחוק, ראטה
 הקאראטה מפדרציית רשמית תעודה

 כ״שיהך אותו המסמיכה היפאנית
 מאמן של ביותר הגבוהה הדרגה —

ל כה עד הוענקה שמרם קאראטה,
כלשהו. לא-יפאני אדם

 כראש לעמוד הצעה דחה הלפרין
 האי־ לצבא קאראטה אימוני תוכנית

״ יייי׳יייי* ״׳ייי־י' י־יייי׳ייי״ י״״יי 1״

ה יו״ר פנה מכך כתוצאה מימצאיהם. על הביקורת
 גם איגרנט, שמעון בית־המישפט־העליון נשיא וועדה,

מה בפומבי להסתייג ממנו ותבע ראש־הממשלה, אל
 את להחזיר תבע כאילו בשעתו, שפורסמו ידיעות

לוועדה. הראשון דו״ח־הביניים

ת ק לו ח בין מ
3□ ודיין ר

 לשעבר, שר־הביטחון בין התגלה ראשון קרע
 פרס, שמעון העכשווי, שר־הביטחון לבין דיין, משה

 אר־ של נכונותה נוכח המתבקשת התגובה רקע על
 דיין גרעיני. כור בהקמת למצרים לסייע צות־הברית

 אופוזיציוני קו מאדצות־הברית, שובו עם מייד נקט,
בי את מסכן הגרעיני שהסיוע טען זה, בנושא תקיף
בנושא. שתיקה על שמר לעומתו, פרם, ישראל. טחון

מזל הערות דיין העיר פרטיות כשיחות
 הקו את זה כנושא שקיבל על כפרס, זלות

 ושר-החוץ רכין יצחק ראש-הממשלה שנקטו
 הסיבון. מערך להפחית שניסו אלון, יגאל
 פעולה משתף שהוא פרם את מאשים דיין
בנושא. לדיעותיו כניגוד ואלון, רבץ עם

□ איוג׳ □ פו שופרי מ
״ ד א ־ ד א ״ ל

 מטוסים בואינג מחברת ־תרכוש אל־על חברת
 הוא הנוכחי הדגם (ג׳אמבו). 747 הדגם של משופרים

 המשופר הדגם ואילו מייל, 5000 של טיסה טווח בעל
 על לאל־ יאפשר הדבר מייל. 7000 של טווח בעל יהיה

ללוד. מלוס־אנג׳לס חניית־ביניים ללא טיסות לקיים
ה כעיקכות עכשיו, מתבוננת ״אל־על״

 שני לפתיחת ניכסון, עם שהושג הסכם
ולמיאמי. ללוס-אנג׳לם חדשים, קווים


