למשה מיספר שבועות צפוי היצע גדוד שר
את שעריהם.
שיוריד —
צמו די־מדד...... ,

עוד שערורייה
ב ״ א ל־ ע ד ״
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הסיכסוך פרץ אחרי שביגלל תקלה טכנית ירדו

תמורות מרחיקות־לכת צפוייות בלבנון כעתיד הקרוב כיותר.
ההשלכות של המשכר הממשלתי במדינה זו ,עלולות להעמיד
אותה כמוקד ההתעניינות כמיזרח־התיכון ,ולהשפיע על מהלך ה 
מאורעות באיזור.
משקיפים זרים בביירות צופים התפתחות שכה יהפפו איר־
גוני הפידאיון הפלסטיניים לכוח הפוליטי המרכזי בלבנון ,בסיוען
של מדינות ערכיות אחרות ,ויהפכו אותה למדינת-עימות עם ישראל.
המצב החדש בלבנון נוצר בעיקבות ההתנגשויות האלימות
שאירעו באמצע חודש אפריל השנה כין אנשי מיפלגת הפדאנגות
הימנית הנוצרית לבין הפידאיון הפלסטיניים .כתוצאה מקרבות•
הדמים שניטשו בכמה ערים כלבנון ,ושהסתיימו בהסכם של הפ•
סקת-אש בין האירגונים היריבים ,עלה בוחם הפוליטי של אירגוני
הפלסטיניים בלבנון .עצם העובדה שהצבא הלבנוני לא התערב
בקרבות לטובת שום צד ,העניק לפידאיון מעמד חשוב יותר מזה
של מיפלגת הפלאנגות.
מצב זה מצביע עד בך שנשיא לבנון ,סודיימן פראנג׳ייה .עלול
עתה להיכנע ללחצים הכבדים של הפידאיון המופעלים עליו ,לה
תיר להם לפעול באופן גלוי מהגבול הלבנוני נגד ישראל ,מבלי

מחי גו לן
כ ו כ ב עליון
מי שכתב את הספר שנפסל על־ידי הצנזורה על
התבטאויותיו של הנרי קיסינג׳ר ,מתי גולן ,יהפוך
כוכב־טלוויזיה בינלאומי.

גולן יצא את הארץ בתחילת השבוע,
על־פי הזמנה דחופה של הטלוויזיה ההולנ
דית אשר שלחה לו כרטיס ,וערכה איתו
ראיון כיום השלישי האחרץ .גולן ישהה ב
הולנד מיספר ימים אחרי הראיון ,ובבר עתה
מתעניינות תחנות-טדוויזיה רבות באירופה
וכארצות-הכרית באפשרויות לראיין אותו.

לנסות להפעיל נגדם את הצבא הלבנוני .כישלונה של מיפלגת ה■
פלאנגות ,שהנשיא פראנג׳ייה נתן •לה יד חופשית לנסות להבים
את אירגוני הפידאיון ,העניק בעקיפין לגיטימציה למעורבותם של
הפלסטיניים בחיים הפוליטיים הפנימיים בלבנון ,כמו לאזרחי ה 
מדינה ,ודא כזרים.
לא מן הנמנע בי הפלסטינים יתבעו עתה ייצוג בממשלה הח
דשה שתוקם בלבנון ,וינסו לחמס את הגבול הלבנוני עם ישראל,
עד למצב שיחייב התערבות ישראלית פעילה הרבה יותר מזו
שנעשתה בשבועות האחרונים ,בעת שכוחות צה״ל חדרו לכפרים
כדרום לבנון במיבצעי-מניעה.
בקרב משקיפים זרים אה הובע חשש כי אירגוני הפידאיון
עלולים לחולל הפיכה כלבנון ,ליטול בה את השילטון ,לאלץ את
ישראל להגיב על שינוי זה במציאות המזרח־תיכונית ,ולגרור את
מדינות-ערב למילחמה חדשה.
כמיקרה זה אפשרית גם התערבות אמריקאית ,לפחות פולי
טית ,תוף עידוד ישראל לפעולות-מנע ,בפי שקרה בחודש ספטמבר
 1970כירדן ,כאשר איום ישראלי ישיר בפלישה צבאית גרם למני
עת ההתערבות הצבאית הסורית בירדן.

מסכות-החמצן ,ותקליט אוטומטי קרא לנוסעים ל 
השתמש בהן קייד ,ולא להתרגש .הכלכל של המטוס,
שמואל אלוני ,ביקש להרגיע את הנוסעים ,ועל־כן
הודיע להם במכשיר הקשר שזוהי תקלה טכנית,
ושיש להתעלם מן ההודעה המוקלטת.
הדבר הרגיז את הקברניט ,דויד גתמון ,שקרא
אליו את הכלכל לתא־הטיים ונזף בו על שהעז לע
שות דבר שהוא ,לדעת הקברניט ,בסמכותו־שלו.

כין השניים פרץ דין־ודברים ,הקברניט
ציווה על הכלכל לרדת מן המטוס ,שאר ה
דיילים יצאו גם הם ,לאות־מחאה ,והמטוס
הושבת .למרות שבמה מראשי החכרה נמ
צאו כאותה שעה כנמל-התעופה ,לא נעשה
דבר כדי לשים קץ להתעללות בנוסעים.
כרגיל ,הצליחה אל־ על להשתמש בהשפעתה ב
קרב כתבי־התעופה ,ולגנוז את פירסום השערורייה.

פ ר ש ת ?■דר ה ו פ כ ת
פ ר ש ה פינ ל או מי ח

ו קו ק ל דו ב ר י ם

כשלב זה לא ניתן לפרסם דבר ,אפילו
כרמז ,על סיכות כליאתו של קידר ,כשד
צו איסור־פירסום שהוציא בית-המישפט ה
עליון ,שדן כפרשה לפני כ 15-שנה.

צפוי ה ירי ד ה ב ש ע רי
צ מודי ה מ ד ד
עם התקרב המועד שבו יפוג תוקף צו הגבלת
הייבוא ,שהוציאה הממשלה למשך חצי שנה ,מצפים
לירידה בשערי האיגרות צמודות־המדד .ככל הנראה
לא תוכל הממשלה להאריך את תוקף הצו ,בשל ה 
תרעומת הצפוייה ממוסדות השוק האירופי המשותף.

בתוצאה מבד ,יותר שוב יבוא חופשי,
דבר שיייאלץ ייבואנים רבים להמיר את
האיגרות שברשותם לכסן? מזומן .לפחות

החילופים ייעשו על־פי בקשתו של
ראש־הממשדה יצחק רבץ עצמו ,ובעיקכו־
תיהם יועברו מתפקידיהן במה פקידות ה
עובדות במישרד זה זמן רב ,ובמקומן תבו
אנה אחרות ,אשר עבדו עם רכין בתפקידיו
הקודמים.

ל ה ש ת ל ט עד לבנון

ה מ ר כ ז ה חו פ שי

פרשת מאסרו המיסתורי של מרדכי )״מוטקה״(
קירר ,שהוחזק  17שנים בכלא רמלה ,מתוכן שבע
שנים במעצר מבודד ,מבלי שניתן יהיה לפרסם את
דבר מאסרו ,עשוייה להפוך פרשה בינלאומית .פיר-
סומי העולם הזה בפרשה עוררו התעניינות בחוגי
העיתונות הזרה ,ותחנות־טלוויזיה עומדות לשדר תוכ 
ניות אודותיו בארצות־הברית.

ר *3ן מ ח לי ף צוות
בלישכת ראש־הממשלה בירושלים עומדים לע 
רוך מיספר חילופי עובדים של הדרג המינהלי הנמוך.

נוסעי טיסה של ״אל־על״ הוחזקו ביום
שעבר במשך חמש וחצי שעות ״־־
השלישי יע•
ביגל
המטוס
,
הקרקע ,כלואים בת וך המ
;?5
בלוד ,־־
---------סיכסוד׳ שפרץ בין הקברניט והבלבל ה 
ראשי.
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פיקוח גם עליו ,אך לא הביע התנגדות זו בגלוי בפני
השר ,והמינוי אושר.

המרכז החופשי ,שיש דו שני חכרי-בנ־
סת ,מרים עתה מחלקה גדולה לדוברות
ויחסי״ציבור .אנשי המרכז החופשי פנו לכמה
אנשי יחסי־ציבור כדי לבוא לעבוד שם בשכר ,וכן
ביקשו מכמה מבוגרי קורס יחסי־הציבור ,שהסתיים
לפני מיספר חודשים בתל־אביב ,לפנות אליהם.
כיום יש למרכז החופשי דובר ,איתן לוינשטיין,
ופקידות המיפלגה עוסקות משך מרבית שעות עבו
דתם בשירותי יחסי-ציבור ודוברות.

י ת מנ ה מ ב ק ר
אז ר חי ל מי ש ט ר ה
כימים הקרובים עומד שר־המישטרה
שדמה הילל למנות מבקר למישטרת ישר
אל .המבקר יהיה אזרח ,ולא איש מישטרה,
ויהיה כפוף לשר ,ולא למפקח הכללי שאול
רוזוליו.
מינויו של המבקר ,נוסף לנציב־הקבילות הקיים
כבר במישטרה ,אשר יעסוק בביקורת על כל הדר
גים בכל המערכת המישטרתית ,נועד להגביר את
פיקות מישרד־המישטרה על המטה הארצי.
בחוגי המטה הארצי נודע כי רוזוליו הביע הת 
נגדות למינוי המבקר ,אשר בידיו יהיו סמכויות־

מינו■ גי ב תון ב ס פ ק
מינויו של מנכ״ל מישרד־התיירות ,חנוך גיבתון,
כקונסול ישראל בניוייורק ,מוטל בספק ,למרות ש-
גיבתון הודיע כבר לשר־התיירות על התפטרותו,
ולמרות ששר־החוץ יגאל אלון כבר אישר את המי 
נוי• אישים בכירים במישרד־החוץ ,ביניהם השגריר
המייועד לאו״ם חיים )״ויוויאך( הרצוג ,הביעו אח
התנגדותם למינויו של גיבתון ,ושר־החוץ החליט
להקפיא את המינוי.

בינתיים נמסר גם מחוגי שר-התיירות,
בי גס-אם יבוטל המינוי של גיכתון ,לא יס:
כים השר שגיבתון יחזור בו מהתפטרותו
ממישדת מנכ״ל המישרד.

ת שלו מי
מי ש ר ד ״ ה בי ט חון
ר ק ב דו א ר ;
החל מהאחד במאי השנה הופסקו התש
לומים הישירים שד מישרד־הכיטחון ל
ספקים .בל התשלומים לספקים נעשים אד־
ורק באמצעות הדואר.
תקנה זו הותקנה כדי למנוע אפשרות שלי שי 
חוד פקידים במישרד־הביטחון כדי שיקדימו תשלומים
לספקים .ההפרשים בריבית -על הקדמת תשלומים
כאלה ,הנעים בסדר־גודל של מיליונים ,מסתכמים
לפעמים ברבבות ל״י .מעתה תהיה אפשרות־מעקב
אחרי התשלומים שיישלחו לספקים למישרדיהם.

הזנ ח ה ב חו ר
א ת רי ם
עם העברתו של חוף ״אתרים״ כחוף
הים כתל-אכיב מניהודה של חכרת
״אתרים״ לניהולה שד עיריית תל-אכיב,
התרבו התלונות על ההזנחה והליבלוך כ
חוף שלמרגלות ״הידטוך ,המשמש כפלא־
ז׳ת־היוקרה שד העיר.
כלפי עיריית תל-אביב מופנות טענות כי היא
אינה מסוגלת להשתלט על ניהול החוף בצורה הולמת.

