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פורסמו דבריו לשילטון. הליכוד עליית על לתגובתם
בעל־הנזישמר.

 הדברים את ,40ה־ בן גרוסמן, אמר השאר בין
 אנשי בין בייחוד רבים הדים עוררו שכבר הבאים,

 חורבן, תחושת מעין היום יש ״אולי הליכוד:
 בתקופת שמגיבים כמו להגיב צריך חורבן ולתחושת

 מהכלל יוצאת בצורה זה את ביטא עוז עמום חורבן.
 לחזור ,צריו אמר: הוא בדבר. ,מהתחלה׳ במאמרו

 ימשיך גוש־אמונים אם השאר, בין אבל יסוד, לערכי
 והלח״י. האצ״ל יקומו עושה, שהוא מה כל את ויעשה
ם ו ק , גם י ח ״ מ ל פ  יבין.״ והמבין ה
 צורה לבל להתכונן ״צריך :גרוסמן טען
 כארץ היחידים אנחנו להערכתי, פעולה. של

 זה מסוג פעולות להוכיל שמסוגלים היום
 מאורגן, גוף אנחנו עליהן. מדברים שלא
 למשימתיות.״ חינוך איזה בתוכו שיש חזר,

 אנשי בקרב עתה מועלים גרוסמן של דבריו
 התארגנות סכנת לקיום כהוכחה הליכוד,

השמאל. אנשי כקרב מחתרתית
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 ונאשמים נידונו, שכבר עברייני־מיסים שיחון בבקשה
מישפטיות. תביעות ועומדות תלויות שנגדם

ל כיי ט מ ד ד 1008 ה  ז
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 כקרב כאחרונה שהופצה פנימית, הוראה
 החדשות יומני ועורכי ״גלי־צה״ל״ כתבי

 עורך או כתב כל מחייכת ב״גלי־צה״ל״,
 הרמטכ״ל, נואם שבו אירוע המסקר
 הבנת ואחרי כשלמות דבריו את להקליט
 אותה להעכיר הצבאית כתחנה הכתבה

 אישית. הרמטכ״ל, לידי
 (״מוטה״) מרדכי שרב־אלוף אחרי הוצאה זו הוראה

 בטכסים דבריו כי התחנה, מפקדי באוזני טען גור
 בכתבות ומובאים מהקשרם מוצאים שונים צבאיים
 כדבריו. הולמת,״ ״בלתי בצורה גלי־צה״ל ביומני
 שעל־ כך על תרעומת הביעו הצבאית בתחנה כתבים

 על או אודותיו על הכתבות של אישי צינזור ידי
 — שלהם חופש־העיתונות את הרמטכ״ל מגביל נאומיו,

בלאו־הכי. לדיבריהם, המוגבל,

 לגבי והליכוד, המערך על־ידי שהוזמנו פנימיים סקרים
 מנוגדות תחזיות העלו להסתדרות, הבחירות תוצאות

 בסקר מחזיקה מיפלגה שכל הוא, המעניין לחלוטין.
 ליריבתה. דווקא טובות תוצאות המנבא
 טוענים, הליכוד של הבחירות מומחי כעוד

 נסיגה צפוייה להסתדרות בבחירות בי
 כפי בליכוד, התמיכה משיעור זעירה

 דווקא הרי לכנסת, בבחירות שהשתקף
 ניצחון מנבאים המערך של הבהירות מומחי
 מסתמכים הם כהסתדרות. גם לליכוד

 ״מחסום נשכר לכנסת שבבחירות כך על
 הימני, הגוש עכור הצבעה מפני הפחד״
 להסתדרות. בבחירות גם אותותיו יתן והדבר

 נדהמו המערך של מטה־הבחירות ראשי פנים, כל על
 המיפלגה לעזרת לגייס מסוגלים אינם כ־ לגלות

 קיימים שלא משום גדולים, מיפעלים של ועדי־עובדים
 בגלוי להזדהות המוכנים כאלה ועדי־עובדים עוד
המערך. עם
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 שוקל קציר, אפריים הפרופסור המדינה, נשיא
 השנה. בסוף בארצות־הברית המייועד ביקורו את לבטל

 מישרד• אנשי כפני טען קציר״ הפרופסור
 את מייצג עצמו איננו'רואה כי החוץ,

 בראשות כארץ, שתקום החדשה הממשלה
 טעם רואה אינו ולפיכך בגין, מנחם

 עם פגישות לבלול אמור שהיה בביקורו,
 בוושינגטון. המימשל צמרת

 לארצות* לצאת יסכים כי הנשיא, אמר זאת עם יחד
 הקהילות בין מסע שיכלול פרטי, לביקור הברית

אמריקה. ברחבי היהודיות
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 העבודה כמיפלגת השפעה כעלי חוגים
 ישראל (מיל.) לאלוף להציע שוקלים

 הבכירה כמנהיגות להשתלב טל, <״טליק״)
המערך. של

 חמור מחסור כיום מורגש העבודה במיפלגת
 לשקם שיסייעו כאריזמה, בעלי אמינים במנהיגים

 את המציעים חדשה. רוח בה ולהפיח המיפלגה את
 שהוא והאמון המוסרי מישקלו בשל כי טוענים טליק
 להיות טליק עשוי רחבים, חוגים מצד ממנו נהנה
 טליק ניהל בעבר המערך. למנהיגות המועמדים אחד

 בראש הצבתו לאפשרות בקשר מפ״ם אנשי עם מגעים
 ברשימה שתתייצב במיקרה לכנסת, מפ״ם רשימת

עצמיית.
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 בהתארגנות צורך של לתחושה ראשון פומבי ביטוי
 מול מאורגן בגוף להתייצב כדי בני־הקיבוצים של

 מזכיר גרוסמן, אבישי מפי הושמע הימין, מחנה
 שהיה מי גרוסמן, עין־שמר. השומר־הצעיר קיבוץ

 מילחמת אחרי שנכתב שיח־לוחמים, אנשי בין
מקיבוצו אחרים חברים עם יחד רואיין ששת־הימים,

 את לצמצם הליכוד של המוצהרת למדיניות בניגוד
 הפרסונאליות הבעיות כי נראה בממשלה, השרים מיספר

 להקמת דווקא יגרמו הקואליציה בהקמת הכרוכות
 או צורך כל בהם שאין חדשים מישרדי־ממשלה

 האישיות הבעיות את לפתור רק נועדו ואשר תועלת,
 הליכוד. חטיבות מטעם. לשירות המועמדים של

מישרד להקים בליכוד עתה מוצע למשל, בך,
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לה עומד ז׳כוטינסקי זאב של קיברו
אור יובאו שאליו ממלכתי, אתר פוך
 ויתבקשו המדינה של הרישמיים חיה

 קיברו על כמו פרחים, עליו להניח
 הרצל. זאב בנימין המדינה חוזה של

 הליכוד, ממשלת של הראשון אורחה
 האמריקאי הסנטור קמה, לא שעדיין

שהו הראשון גם היה סטץ, ריצ׳ארד
 אחרי ז׳כוטינסקי של קיברו אל בל

 על־פי הרצל, של קיברו על שעלה
 מארחיו. לו שערכו התוכנית

 ז׳בוטינסקי בקבר הביקור ייכלל מעתה
 כל של הרישמית הסיורים בתוכנית

המדינה. אורחי

 לפתור בדי היהודי, העם לענייני מייוחד
 איש דולצ׳ין, אריה של בעייתו את

 או שר-הדווץ לתיק שטען הליברלים,
 ונשאר היהודית, הסוכנות יו״ד למישרת

ומכאן. מכאן קרח
 כרוכה תהיה זה חדש מישרד הקמת כי מציינים,

 יוכל שלא מייוחד כוח־אדם ובגיוס בהשקעות
 הקיימים. מישרדי־הממשלה מקרב לבוא
 לאיש המובטחת — שר־האוצר מישרת מלבד אגב,

 החטיבה אנשי אין — ארליך שימחה הליברלים
 תנועת של הבכיר השותף שהיא בליכוד, הליברלית

 ראש־הממשלה מתכוון מישרדים אילו יודעים החרות,
 יוצע כי רעיון העלה בגין להם. להציע המייועד

 הראשי הרב בשעתו שהיה מי של בנו ניסים, למשה
 רק ולו כשר־בלי־תיק, לכהן ניסים, יצחק הספרדי,

אחד. ספרדי בממשלתו שיהיה כדי
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 ממשלת שתנקוט הראשונים הצעדים אהד
 הנראה, בכל יהיה, הכלכלי במישור הליכוד
 העכירות בל על כללית חנינה הכרזת

 כמוסר הדש דף לפתוח כמטרה הכלכליות,
כמדינה. המיסים תשלום

 על־פי אבל גובשה, טרם זה בנושא מפורטת הצעה
 הליכוד אנשי אצל והולכים המתגבשים הרעיונות
 נראה בממשלה, הכלכליים בתיקים לעסוק האמורים

 השחור, ההון כל על חנינה גם להכריז נטייה קיימת כי
 הצהרות־הון שימסרו מי כל ממנה שייהנו בתנאי

אמיתיות.
המדינה לנשיא לפנות הצעה גם נשקלת השאר בין
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 ולספרים לסרטים שהיתה המיסחרית ההצלחה בעיקבות
 של חדש גל עתה צפוי אנטבה, מיבצע על שהוצאו
 האורניום, ספינת גניבת פרשת על וספרים סרטים

 ישראליים. סוכנים בידי בוצעה העולם עיתוני שלדיברי
 הנראה, ככל יהיה, זה בנושא שיופק הראשון הסרט
 גולן. מנחם הישראלי הבמאי של סירטו
 לאור שייצא כנושא, ספר אותו יקדים אודם
 זה יהיה ״מסדה״. כהוצאת שבועיים בעוד

 שייקרא דן, אורי העיתונאי של סיפרו
 כעוד לאור ייצא והוא האורניום״, ״קשר

בארצות־הברית. גם אחדים שבועות

התנצלות
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 התפרסמה למערכת, ידיעה בהעברת שיבושים בשל

 בלתי־מדוייקת, ידיעה זה במקום שעבר בשבוע
 באותה הידיעה. בתוכן המעורבים שמות סולפו שבה

 כדורגלן את המישטרה חקרה כאילו נאמר ידיעה
 כדורסלן ואת פייגנבאום, יהושע תל־אביב הפועל
 גנוב לרכוש בקשר ארואסטי, מוטי תל־אביב מכבי

 האמיתיים הנחקרים בחזקתם. כביכול, שנמצא,
 פייגנבאום, ישראל שופט־הכדורגל היו בפרשה
 יפו. מכבי כדורגלן ארואטי, ואברהם
 לא פייגנכאום וליהושע ארואסטי למוטי

 נעצרו לא והם לפרשה, קשר כל היה
 הזה״ ״העולם מערכת אודותיה. נחקרו ולא

 ובפני הספורטאים שני כפני מתנצלת
 עוגמת- על תל־אכיב, והפועל מכבי אגודות

 הידיעה פירסום עקב להם שנגרמה הנפש
הנ״ל. המשובשת
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 ביום תשדר הישראלית הטלוויזיה
 פרט־ ,22.00 כשעה השבוע, החמישי
 מל* חידה, אורלי עד מייוחד טלוויזיה

 לשנת הזה״ ״העולם שד כת־המים
 גירעון של בבימויו הסרט, .1070
 ״קסטל״. פירטי כידי הופק גנני,

 מל- תחרות את ליווה צוות-ההסרטח
הש בנשפים שלביה, ככל כת־המים

 דטכם־ עד הארץ, כרהכי שנערכו נים
 כ״היכל-התרכות״ הסופי הבחירה

כתל-אכיב.
 ובתולדות באישיותה יעסוק המישדר

השתת רקע על חידה, אורלי של חייה
מלכת-המים. כתחרות פותה


