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 בבי־ להתקבל עשוי רבץ, ■יצחק ,ראש־ד,ממשלה
 בקבלת־פנים הבא, בחודש בארצות־הברית, קורי

החיצוניים. גינוני־הטכם כל יובלטו בה יוצאת־דופן,
 לרבץ, קכלת־הפנים הפנת על הממונים

 אופי למאורע לשוות הוראות קיבלו פבר
 למה ומעבר מעל שיהיה ״פסטיבל״. של

ישראל. של קודמים ראשי־ממשלות לו שזבו
הישרא חמת את לשכך מנת על ננקט זה צעד

ולהתלה לחביבות נירחבות משמעויות שייחסו לים,
 ב־ מדינות־ערב נציגי לאחרונה התקבלו בה בות

 באופן לעגו אמריקאים פקידי־מימשל ארצות־הברית.
 לגינונים שהיתה השלילית להשפעה בלתי־רישמי

בישראל. אלה
 קבלת־ עשויה רכין של מארחיו לדעת

 כ־ מיידי לכיסוי שתזכה יוצאת-דופן, פנים
 על להשפיע הישראליים, אמצעי־התיקשורת

יו לדעתם המושפעת כישראל, דעת־הקהל
התוכן. מן מאשר מהצורה תר

ש ק בו - מ
ש א ה! ר דג פ מי
 שתתחדש העבודה, במיפלגת הפנימית הפעילות

 המיפלגה, במזכ״ל זרמי מאיר של בחירתו לאחר
 ■למיפלגה מנהיג אחרי בחיפושים להתרכז עשוייה
על ■תיערכנה, אשר לבחירות אותה להוביל שיוכל

ה בין העבודה, מיפלגת ראשי של התחזיות כל פי
.1975 מאי—ינואר חודשים

 התומכים לשעבר, מפא״י עסקני מקרב אלה גם
 מתאים אינו הוא כי בעובדה מכירים רביו, ביצחק

 אלון, יגאל שר־החוץ, ראש־המיפלגה. של לתפקיד
 בפרשת בהתנהגותו זה לתפקיד סיכוייו את חיסל

 *שר־ כמו החדשים, לשרים גם אבן. אבא של הדחתו
עו אברהם שר־השיכון או רביניוביץ׳ יהושע האוצר

לתפקיד. הדרושה והתמיכה הכישורים עדיין אין פר,
מחו מאמצים ייעשו כי נראה זה במצב

הסוכ יו״ר את ולשכנע ללחוץ לחזור דשים
 תפקיד את עליו לקבל ספיר, פינחס נות,

 ראש־ תפקיד את גם ואולי דאש-המיפלגה
מש זה כרעיון התומכים אלה הממשלה.
 הסוף עד שעמד שספיר, בתיקווה תעשעים
 סרבן פחות יהיה גולדה, את לרשת בסירובו

רכין. יצחק את לרשת ההצעה כלפי

לי לי מוכן ג
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.
 כהכרה להתפרש העשויה הצהרה ברמח־הגולן׳ רום

 ראיון כאותו טען גלילי הפלסטינית. ביישות
 שהיה ציבורי גוף עם מדברים ״היינו כי

יש עם בדדקיום פלסטינית מדינה בעד
 לא אך טירוריסטי, יהיה שלא ובלבד אל,

כזה.״ גוף קיים
 שלא ■ולמרות שבה, העירפול למרות זו, הצהרה

נר ערבי, או ישראלי לגוף הכוונה אם בה מצויץ
 שהיה גלילי, של הישנות דיעיותיז לעומת כנסיגה אית
 בפלסטינים. אי־ההכרה מדיניות של הרוחני האב

 בדי באה גלילי של זו הצהרה כי נראה
כא נסיגה, פתח לממשלת־ישראל לאפשר

פלסטי נציגים השתתפות עליה יכפו שר
המנסח גלילי, של ניסוחו ז׳נבה. בוועידת ניים

 האפשרות על מצביע רבין, בממשלת גם הרשמי
מ מורכב יהיה שלא פלסטינים, של גוף יוקם שאם
 מוכנה ממשלת־ישדאל תהיה הטירור, אירגוני נציגי

 משא־ומתן עימו לנהל ואף ז׳נבה, בוועידת לשתפו
ישיר.

א  ־ ■גורש <׳וצ3ק
שפט? בל■ מי
 דוברים מצד ונישנות החוזרות ההצהרות למרות
ירו של היווני־קאתולי הארכיבישוף כי רישמיים,

הע על למישפט יועמד קאפוצ׳י, הילאריון שלים,
 תיתכן לא וכי למחבלים, בסיוע לו המיוחסות בירות

 — מישפט ללא מישראל יגורש הוא בי אפשרות
להישתנות. זו עמדה עלולה

 מצד ממשלת־ישראל על מופעלים כבדים לחצים
 קאתו־ ■מדינות של ממשלות נציגי ומצד הוואתיקאן

 בפומבי, קאפוצ׳י את מלשפוט להימנע בישראל, לידת
 העולם לבין ישראל בין היחסים את להחריף לא כדי

 ה־ בי הטענה, הועלתה השאר כין הנוצרי.
 האג־ לתעמולה קלף להעניק עלול מישפט

 הערכיים אירגוני־הטירור של טי-ישראלית
■מן לא דתי. רקע על להסתה ולגרום כעולם,

 ממשלת־יש־ ■תיכנע אומנם דבר של שבסופו הנמנע
 ללא מהארץ יגורש וקאפוצ׳י אלה, ללחצים ראל

מישפט.

□ אין לוגי כו  פסי
ת! לניצולי □עלו

 שניצלו בצפת, הדתי בית־הספר מתלמידי עשרות
 קשים במצבים שרויים במעלות, בבית־הספר מהטבח

מת פסיכולוגי בטיפול שיזכו מבלי והלם, חרדה של
 מישפ־ לרשות שהעמידה הממשלה, כי מסתבר אים.
 לשיקום, הדרושים הכספים כל את הניצולים חות

 הסוציולוגי־פסיכו־ בצד כראר לטפל מצליחה אינה
ב הנמצאים הבודדים הפסיכולוגים האסון. של לוגי
ה הבעיות שפע את לפתור מסוגלים אונם צפת

דחוף. טיפול המחייבות נוצרות,
 לפסיכולוגים שהופנתה פומבית קריאה

 הילדים, לעזרת להתנדב הארץ רחבי כבל
 היה לא בארץ אחד פסיכולוג אף נענתה. לא

למשימה. להתנדב מוכן

ם רדי מו ם: ה רדי הכו
ת ויישראל ר כ תנ ידנוויי מ

 ממשלת ביוזמת שהופצו לידיעות כניגוד
מ נהנים הכורדיים המורדים כי עיראק,

 תלונותיהם לאחרונה הושמעו ישראלי, סיוע
 אינה שישראל כך על הכורדים המודדים של

העיראקים. נגד כמילחמתם להם מסייעת
 גיקוואטי, אמיל ל׳אכספרס, הצרפתי השבועון כתב

 הגנראל של ה״פש־מרגה״ לוחמי אצל ביקור שערך
בי על נרחבת כתבה ושפירסם ■בראזאני, מוסטאפה

הכורדים המורדים מנהיגי כי טען בעיתונו, זה קורו

ת פנייה ר חז ה  ל
'.מוקכאים״ קצינים

 אל לאחרונה פנו גורמים מיספר
 ב♦ שר־־הכיטחון, ואל ראש־הממשלה

 לשלב כאפשרות מחדש לעיץ כקשה
 ש״הוקפאו״ קצינים צה״ל במערך

 זדי יופ-הביפורים. מילחטת מאז
 בדרגות קצינים כעשרות הוא מדובר
כפעו שהצטיינו כאלה בהם שונות,

 ש• המילחמה, ובמהלך קרביות לות
 כתוכן שונות, סיבות כשל נוטרלו

מתפ הועברו אישי, רקע על מריבות
קידיהם.

 ההתנדבות להגברת המסע רקע עד
 ל• הפונים טענו בצה״ל, לשירות-קבע

 לא כי ושר-ד,ביטחון, ראש-הממשלה
 ש־ קצינים מגייסים בו מצב ייתכן

 כעוד שנים, לפגי מצה״ל השתחררו
 העשויים קצינים עשרות מנצלים אין

^̂ןןן ל^ץא ן ן ח.8ן ת

עומד צה״ל
ם קי ה תיאטרון ל

 להציג המיועד רפרטוארי תיאטרון
 מחזות־תיאטרון צה״ל חיילי כפני

 צה״ל על-ידי יוקם ומקוריים, קלאסיים
 כל נעשות בכר .1975 שנת כתחילת
חי קצין מיפקדת במיסגרת ההבנות,

השחק את להכין לצה״ל, ראשי נוך
ל הדרוש והרפרטואר הבמאים נים,

תיאטרון.
 הקיימות ללהקות־הבידור כניגוד

 השונים, והפיקודים החיילות ליד
 למיפקדת כפוף צה״ל תיאטרון יהיה

 כפני ייערכו והצגותיו קצין-חינוך,
תיאט כהקמת הצורך כלבד. חיילים

ה כעיקכות נולד, ״ל לצה עצמאי רון
ה תיאטראות הצגות בהכאת קשיים

 ומשום קידמיות, ליחידות אזרחיים
 שלהם הרפרטואר הולם תמיד שלא
החיילים. של והרמה הצרכים את

 מקבלים, שהם הסיוע מיעוט על באוזניו התמרמרו
 מסייעת אינה שישראל כך על קבלו השאר ובין

להם.

ל רגי גיוס ת
סך מילואי□ נו

 כך על מקופח, עצמך את חש אתה אם
 הצבאית ביחידתך להתייצב נקראת שלא

 אין השבוע, שנערך גיוס־המילואים בתרגיל
 עשוי חודשים מיספר תוך לחשוש. מה לך

 כל נוסף. גיוס־מילואים תרגיל לערוך צה״ל
 להתייצב ייקראו זה שבתרגיל הם הסיכויים

ה כתרגיל נקראו לא שיחידותיהם אלה
נוכחי.

ם א צפויה ה
ת מ ח ל ה מי ש ת ה

צד ♦ ירדן מ

 להיענות ממשלת־ישראל של מסירובה בתוצאה
 התחלת לפני עוד להפרדת־כזחות הירדנית לתביעה

אמרי גורמים העלו ׳וירח, ישראל בין משא־ומתן
ב ■ישראל של התעקשותה כי האפשרות את קאיים
 לחימום וזוסיין המלך את לגרור עלולה זה נושא

בביקעת־הירדן. הגבול של מחודש
 בפתיחת יסתכן חוסיין אם הוא רב ספק

 להפ■ אותה לאלץ בדי ישראל, על מיתקפה
 לצבאו. תכוסה כמחיר אפילו רדת-כוחות,

 כארצות־ חוסיין של ביקורו כעיקכות אולם
 הירדני המלך כי שם מעריכים הכרית,

מוג מילחמת־התשה לפתיחת להיגרר עלול
כביקעה. בלת

חרר שו
מן מלי לד
לכ רמי קבוצת עם שהורשע לרמן, מלי

 השבוע שוחרר ביטחוניות, בעכירות נה
 חודשים, שמונה בכלא ישב לדמן ממאסרו.

הת בגלל העונש שליש ניכוי לאחר שוחרר
הטובה. נהגותו

יותר, ארוכה מאסר לתקופת לרמן נידון תחילה
 יתר ועונש עונשו את הקטין העליון בית־המישפט אך

המורשעים.
 לשחררו החליטה בתי־הסוהר של המיוחדת הוועדה

מסויימים. גורמים התנגדות למרות הזמן, שליש בניכוי


