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 להצעות סירב רפין יצחק ראש־־הממשלה
 פרם שימעון את להדיח מקורביו של

 בעיקכות באה ההצעה מתיק־הביטחון.
 והקמת רבץ, להדחת פרס של הקנוניה
 חברי־ 6צ כתמיבת אלטרנטיבית ממשלה

 קשה לריב גרס רבץ של סירובו כנסת.
 חדפון. יעקב האישי, ידידו לבץ כינו

 קיבל עצמו פרם כי העלתה, שנכשל הפוטש בדיקת
 בראש לעמוד לו שהציעה חברי־כנסת, של מישלחת
 רצונו כי אמר, אולם סירב, לא פרס .62ממשלת־

 חברי־הכנסת. 62,־ד שמות את קודם לראות
 אחדות־העבודה, מזכיר עם בעצמו נפגש גם פרס

 גיבלבר ברעיון. לתמוך לשכנעו כדי גיבלבר, אברהם
 כמו זה לאחדות־העבודה פרס את ״למכור כי השיב

 לרפ״י.״ אלון יגאל את למכור
 ובן־פורת פרם מילבד כי טענו פרס תובעי,הדחת

 התמיכה את רפ״י של אחר ח״כ אף ינטוש לא
 להפלת ישמחו יעקובי וגד דייו משה וכי בממשלה,

משלו. נימוקים ביגלל אחד כל פרם,

ד1מצ ערך אלון
□ על ר׳ סו פ רו פ ת

 הראשון הפרופסור היה לא אבינרי שלמה הפרופסור
במישרד־ בכיר לתפקיד לגייסו ביקש אלון שיגאל
החוץ.
 שר־החוץ ביקש דשנה קרוב מזה

מתבונתו. את לרענן למישרדו, פרופסורים
 שמיר, שימעץ לפרופסורים פנה השאר כין

 כבירים. תפקידים להם והציע ובדונו, זוסמן
שונות. מסיכות סירבו הם

פני מ חושש ייף ש א
ת טו ל ת ש ת ה סורי

מניעה אמצעי
ת לו חיי צה׳יל ל

הכינה ראשית ״ן ח קצינת מיפקדת
 על חיילות, בקרב הסברתי מיבצע
 כאמצעי־מניעה. נבון שימוש

 למסקנה הגיעה רז, דליה הקצינה,
 יודעות אינן רכות חיילות בי

 דבר באמצעי־מניעה, נבונה להשתמש
ונפשיים. גופניים נזקים להן הגורם

 הישראלית, בצמרת השוררת לדיעה כניגוד
 לבנץ, על ״המחבלים״ השתלטו כאילו

 בצמרת חירום של אווירה עתה שוררת
בביירות. אש״ף

 אירגון־ של יחידה תקפה כאשר נדלק האדום האור
 מערכת את לסוריה, הכפוף אל־צמאיקוז, הפידאיון

 של הרקע אותה. ושרפה אל־מוחרר, אש״ף, ביטאון
 סבורים ף אש׳׳ מנהיגי אבל ערפל, לוטה זו התקפה

 שפירסם, משום העיתון את להרוס ציוו הסורים כי
 הכוונה קיצוניים. פלסטינים של מאמרים השאר, בין

 הפלסטיניים, הגורמים לכל ברורה אזהרה לתת היתד.
 שעליהם ובעיראק, בלוב הקשורים לאותם ובעיקר
 קיצונית. מתעמולה לחדול

 המישטר של אפוטרופסים הסורים הפכו למעשה
 המתונה הצעת־הפשרה את קיבל שזה אחרי הלבנוני,
 מעוניינים אינם הסורים סוריה. על־ידי שהוצעה
 בהשארת להיפך, אלא בסידורה, או לבנון בסיפוח

 הסורים בחזית המשולבת עצמאית, כמדינה לבנון
מצריים. נגד

 צבא־ד,שיחדור־ ביחידות הסורים השתמשו כך לשם
 שהינו אך אש״ף, לפקודת להלכה הכפוף הפלסטיני,

 הסורים משתמשים כן הסורי. הצבא מן חלק למעשה
 לאש״ף, להלכה הוא גם השייך אל־צעאיקה, באירגון

 אלה גופים מדמשק. הוראותיו את המקבל אך
 אש״ף. מעוזי שהיו מחנות־הפליטים, על השתלטו
 אש״ף, בצמרת לבהלה גרם החדש המצב

 פעולה תיתכן לא בי מניסיונה היודעת
 סורי. שילטון תחת עצמאית פלסטינית

 עלול אש״מ כי חושש עראפאת יאסר
 שהיה כפי סורית, לגרורה מאונם, ליהפד,

 למנוע עימו מנוי־וגמור שנים. תריסר לפני
 התנועה עצמאות על ולשמור זה, מצב

הפלסטינית.
 המאורעות, אחרי העוקבים זרים, משקיפים

הזדמנות לישראל מעניק זה מצב בי סבורים
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 פחד השתרר המס שילטונות בצמרת

 כאילו מודיעיניות, ידיעות כעיקבות
 רוצחים הכורת כארץ נמצאת

 באמצעות שנשכרו סחו״ל, מיקצועיים
 אילי על־ידי המקומי התחתון העולם

 מוראם את להטיל בדי השחור ההון
 לפגוע העשויים הגורמים על

בענייניהם.
 של התפטרותו גם בי הסבורים יש

 , הושפעה מן, יצחק מס־ההבנסה, נציב
 אלה. ידיעות על־ידי
 נפוצו כלכליים מיגזרים ככמה

עם פעולה שישתה שמי שמועות
ניהול על־ידי למשל, -----------

געשי־אלימות.
 למשל, שילטונות־המס,

לפן צפוי ספרים,

 הזקוק ״ף, אש עם כדברים לבוא זהב של
 אי־פעם, מאשר יותר פוליטי לניצחון עתה

יקר. מחיר עבורו לשלם והמובן
 לקרות עשוי זו, הזדמנות תנוצל לא אם זאת, לעומת

 להתפייס עראפאת עלול הסורי האיום מול ההיפך:
 ג׳בריל חבש, ג׳ורג׳ של הקיצוניים האירגונים עם

מאוחדת. חזית להציב כדי ואחרים,
 להתקשח, אש״ף עמדת עלולה זה, במיקרה
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 עלולה האחרונות, בשנתיים שהיתה
להיעצר,
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וייסברג, עמירם את לישראל להחזיר
 כגלל לחו׳׳ל שכרה ציוד־העפר קבלן

עם משא־ומתן ניהלה המישטרה נושיו.
 כדי קרוכי־מישפחתו, באמצעות וייסכרג,
שיחוד על עדויות וימסור עד-מדינה שייהפוך

 מישרד־הכיטחץ. אנשי
 גם יצאו וייסברג כעיקכות כי נמסר בינתיים

 קצין־צנחנים וביניהם המאורגן, הפשע נציגי
 המיליונר בחטיפת מעורב שהיה לשעבר
 ממנו לגבות לנסות כדי מזרחי, בצלאל

שתיקתו. את ולהבטיח בסף
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הידיעה את בתוקף מכחיש שוקן, גרשום הארץ, עורך

 אגד, הנהלת עם שיחת־התפייסוח הוא יזם כאילו
 הארץ על חתימתם את לבטל איימו אגד שחברי אחרי
 התחבורה. שביתת בימי עמדתו בשל

הפגישה את שיזמו הם הקואופרטיב ראשי
 אותו לשכנע כדי השביתה, אחרי שוקן, עם

 הוזכר המינויים עניין-------------------------עמדתם. כצידקת
הוכיח זו כשיחה באקראי. רק כשיחה ה ו ר י ש ק ו ♦ ר י ה ר ק ה ה ג ו ר י ש י 1 וו ו ו ו ו

 נקטה לא העיתונות בי ״אגד״ לאנשי שוקן
 קאריקטורה מילכד כלפיהם, עויינת עמדה

 הקואופרטיב חברי את שהרגיזה זאב, של
כמייוחד.

ה ר צנזו ה ת־ ד ע ו
ה ס ת קנ ,״הארץ׳ א

 ״הארץ״ העיתון את קנסה ועדת־הצנזורה
 נאמן יוכל של מאמרו את שפירסם על

לצנזורה. תחילה להגישו מכלי
 מישרד־ בראש שעמד שמי הניח כי טען העיתון

לא. ומה בעיתונות, לפרסם מותר מה יודע הביטחון

ת ש ר ת פ דו ב א ת ה ה
ש שט תטו

 עתה שוקלת הראשית הצבאית הפרקליטות אולם
 שיורה כדי לממשלה, המישפטי ליועץ פנייה

 אשר בן־ישי, של מישפחתו בני את לדין להעמיד
 מפקדיו על ואיימו ההלווייה בעת אנשי־צבא היכו

אותם. ירצחו כי בן־ישי של

ס תרי מ ל ״ ה צ
ת ל א א פ הדפרין ר

 צה״ל חיילי לפני בהתנדבות המופיע הלפרין, רפאל
 על־ידי מוחרם ותצוגות־שרירים, קאראטה בהופעות

הצבא. שילטונות
 לצלם ביקשה הטלוויזיה של דרך סימני התוכנית

 נדחתה, הבקשה אך חיילים, לפני בהופעה הלפרין את
 של שמו בקשירת מעוניין אינו שצה״ל משום

הצבא. עם הלפרין
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 נושא בכד או זה, בנושא ננזף לא ממילא

ראש־הממשלה. על־ידי אחד,

 חיל■ חייל של התאבדותו מיקרה חקירת
 1 עובדות גילתה כן־ישי צבי התותחנים

 משום יתפרסמו, לא אשר רבות, וראיות
 חיילים פני בהשחרת מעוניין אינו שצה״ד
מתים.

 סרס שימעץ שר־הכיטחון הוראות עד־פי
 ותמונותיהם שמותיהם כעתיד יפורסמו לא
 — יגיעו אם — יגיעו אשר פליטים של

לישראל. מלכנץ
 כשלושה לפני לישראל שהגיעה הפליטה פרשת אחרי

 בצפת, בבית־החולים לרצונה בניגוד וצולמה שבועות
 למישרד־הביטחון אזרחים של רבות זועמות פניות הגיעו

 ולבני לפליטה עוול נעשה כי נטען בהן ולצה״ל,
 בעיקבות בסכנה הועמדו חייהם וכי מישפחתה,
 שלא פרם שימעון החליט אלה בעיקבות הפירסום.

 המגיעים פליטים של שמות דפירסום צילומים להתיר
 העובדה עצם את לפרסם יהיה אפשר אם־כי לארץ,

מיספרם. ואת פליטים, שמגיעים

 מידע בפירסום הזה העולם הוכשל האחרון בגיליון
 נזף כאילו זה, במדור שפורסמה הידיעה מוטעה.

 אפריים תת־אלוף הצבאי, במזכידו ראש־הממשלה
 נאמן יובל לפרופסור כביכול, ייחם, שזה אחרי פורן,

 נכונה. היתד. לא לרשימות־הרכש, האחריות את
 סופר עם כלל דיבר לא פורן בי מסתבר
 בנושא ברנע, נחום כארצות־הברית, ״דבר״

 קיים כי איש כפני הזכיר לא הוא זה;
נאמן; יוכל לבין רשימות־הרכש בין קשר
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