
 בגין. עם לעבוד הממשיך רבין, יצחק
 האחרונה חלה מיזרחי, אלי המדיני, היועץ

 למינימום. הצטמצמה ופעילותו כמחלת־דם
 הנראה כפל עומד פורן תת־אדוף נם

השנה. הסוף מתפקידו לפרוש

ל א ישו־ טוען: שייף א
(?■תוקפה הכיוה

 הכינה ישראל כי השבוע טענו בביירות אש״ף דוברי
 לבנון בדרום עמדותיהם על גדולה צבאית מיתקפה

כוחות מעל הצבאי הלחץ את להקל כדי ובפתחלנד

 והטבות שכר תנאי לו לתת לין של דרישתו משום
מנכ״ל. של כמו
 (״ג׳זרי״) גיורא הבדלי החשה כי טוען לין

 התיכנון על הממונה צוקרמן, והן־עמי גזית
 מנכ״ל, של תנאים הם אף קיבלו ההון, ושוק

לו. גם הדהר מגיע לכן
 יחזקאל שר־האוצר סגן תומך לין של בדרישתו

לין. של הקרוב ידידו שהוא פלומין,

מגו״□■□ עיתונאים
□ הכתב■□ וגד הצבא״

ת תיתכן רכ א  ה
הרמטכ״ל כהונת

 יחליט וייצמן עזר ששר־הביטחון הנמנע מן לא
 הנוכחי, הרמטכ״ל של כהונתו תקופת את להאריך

 חודשים, בכמה גור (״מוטה״) מרדכי רב־אלוף
 זאת. יחייבו והביטחוניים המדיניים התנאים אם

 האזרחית השנה בסוף להתחלף עומד הרמטכ״ל
הנוכחית.

 למנות שר־הכיטחון יחליט למשל, אם,
 לתפקיד שהתמנה אג״ם ראש את תחתיו

 רפאל האלוף שבועות, מיספר לפני זה
 ששמם מאלה אהד שהוא איתן, (״רפול״)

 תפקידו את לרשת כמועמדים הוזכר
 החילופים כרוך הדבר יהיה מוטה, של

 כגון צה״ל, הצמרת נוספים משמעותיים
 נוספים. וחילופים חדש אג״ם ראש מינוי

 ניתן שלא והאפשרות המדיני המצב החמרת רקע על
 שתיווצר הנמנע מן לא ז׳נבה, ועידת את לכנס יהיה

 פריצת של הסבירות תגדל שעל־פיה הערכה
 השיקולים שאחד ייתכן כזה, במקרה חדשה. מילחמה

 אפשרות בפני יתייצב שצה״ל רצוי זה שאין יהיה
 הפיקוד צמרת שהספיקה קודם חדשה מילחמה של

 להאריך יוצע ואז בתפקידיה, להתבסס שלו העליון
הנוכחי. הרמטכ״ל כהונת את

 נוף בג■!
שרו! באר■?

 שר־ לבץ בגין מנחם ראש־הממשלה בין היחסים
 מתוחים נעשו שרון (״אריק״) אריאל החקלאות
לאחרונה.

 האריק נזף למושכה הגין שנפל לפני
 כיותר, כוטות כמילים אישית כשיחה
 כנושאי והצהרותיו להתבטאויותיו הקשר

 אחרים. מדיניים והנושאים ההתנחלות
 שובו מאז הראשונה הפעם זאת היתה

 התבטא שכה הליכוד לשורות אריק של
 חמורה. כה הצורה כגין כלפיו
 בממשלה אריק של להצבעתו קשר כל אין זו לנזיפה

להצעתו שהתנגד היחידי השר כשהיה שבוע, לפני

שם. הנוצרים
 ישראל ריכזה ככר אש״ף דוברי לטענת
 גדולים כוחות לבנון עם הגבול לאורך

 שהועבר האמריקאי, האולטימטום ורק
 כוחותיה את לפנות נדרשה הו לישראל,
זו. תוכנית שסיכל הוא מלבנון,

ר י מינו ד לוחצים  דג
ל ד ב ו מ  ב

השידוד1״ רשות
 לחצים לאחרונה מופעלים הליכוד כהוגי
 לגייס כדי שתדלנות של מסע ונערך

 (״אידו״) יצחק את למנות להצעה תמיכה
 כמקומו ״רשות־השידור״ כמנכ״ל רגר,

ליכני. יצחק של
 הכושל היומון היום, של עורכו בעבר היה רגר
 הוועדה כיושב־ראש כיום ומכהן החרות, תנועת של

 למדינה. השנה 30 חגיגות להכנת
 התביעה. את לקבל נטייה אין זה בשלב כי נראה

 התפקיד כי מאידך, טוענים, רגר של מקורביו
 היעדר בשל לקבלו סירב הוא אך לו, הוצע אומנם

מספיקות. סמכויות

 מצטרך שריד
רב■! ה ולחו ל
 ח״כ נפגש בסטייט־דיפרטמנט לביקור נסיעתו ערב
 רבין יצחק לשעבר ראש־הממשלה עם שריד יוסי

 פעולה על השניים החליטו שבה שיחות של לשורה
 מחו״ל. שריד של שובו עם פנים־מיפלגתית משותפת
 שמעון של מנאמניו כאחד ידוע היה שריד
 הגדול וכיריכו פרס־רכין כמאבק פרם
 דעתו את הכיע האחרונה אך רכין, של
המיפלגה. מראשות פרם את לסלק יש כי

דורש לין

 עיתונאים של בבעייתם לדון תיקרא העיתונות מועצת
 לפרסם מהם נמנע כי הטוענים במילואים המשרתים

 הצבאי, בשירותם הקשורים נושאים על וכתבות מידע
 בעיתונות הצבאיים הכתבים של התנגדותם בשל

 לתחומם. פלישה בכך הרואים
 הפלילי שהכתה אחרי התעוררה הפעייה

 כתבה לפרסם היקש לה, יגאל ״מעריה״, של
 הנוצרית המובלעת כיקור רישמי על

 כמילואים. כחייל שירת שם הלבנון, כדרום
 כתבתו פירסום את עיכב צה״ל דוהר

 אפשרית פגיעה הוא לכך הנימוקים כשאחד
 אז עד אופשר לא שלהם הצבאיים ככתכים

כמובלעת. לבקר
 נציגי כך על מחו לפירסום הכתבה כששוחררה

 ותבעו שר־הביטחון, עם בפגישה הצבאיים הכתבים
 מי בידי צבאיים בנושאים כתבות פירסום איסור
 צבאיים. ככתבים צה״ל על־ידי מאומנים שאינם
 מבקשת במילואים המשרתים עיתונאים קבוצת

זה. בנושא תכריע העיתונות שמועצת

פוליטיים אישים
בגלי״צה׳יד

 וייצמן עזר שד־הכיטחון הוראת על־פי
 פוליטיים אישים עוד ירואיינו לא

 השידור כתחנת פוליטיים כנושאים
 מקשה ״גלי־צה״ל״.ההודאה הצבאית,
התח של יומני־ההדשות על המייוהד

 שד החדשות שהתחרו הצבאית, נה
ישראל״. ״שידורי־

 להתפרסם עומדות הקרובים כימים
 שהקים מייוחדת ועדה מסקנות גם

 שמעון הקודם, שר־הביטחון השעתו
פעו וצורת כאופיה דדץ כרי פרס,
 הצבאית. תחנת־השידור של לתה
 יעמדו אדה שמסקנות לוודאי קרוה

 על וייצמד עזר של דדיעותיו כסתירה
 ודא הצבאית התחנה שד ייעודה
על־ידו. יתקבלו

״□391 ב רוב
 לשיתוף בקשר האמריקאית הנוסחה את לקבל בגין של

 לוועידת מאוחדת ערבית במישלחת פלסטינים
בה שראה משום ההצעה, נגד הצביע אריק ז׳נבה.

ד מ ע ל מ כ״ המנ ש רי פ ♦ מ׳הומערר ל
 משא־ומתן למעשה שפירושו אחיזת־עיניים, של תכסיס

בכך. להודות מבלי אש״ף עם

 ■ורש מחפשי□
פתיר דדן
 מועמד אחר מחפשים ראש־הממשלה במישרד

 כדי ראש־הממשלה מישרד דובר לתפקיד מתאים
 בשבועות לפרוש העומד פתיר, דן את להחליף

 מנהל לתפקיד להיכנס כדי מתפקידו הקרובים
 במיכרז. זכה בו שידורי־ישראל, של החדשות מחלקת

 מתאים מועמד למצוא הצליחו לא כה עד
 את זה לתפקיד למנות ההצעה לתפקיד.

 אחרונות״, ״ידיעות שד המדיני הכתה
 לראש־ כקירכתו הידוע נקדימון, שדמה

 סירובו כשד נפדה בגין, מנחם הממשלה
נקדימון. של
 מתוך כי הסתבר, מתאימים מועמדים אחר חיפוש תוך

 מועמד אפילו נמצא לא עיתונאים מאות של רשימה
 לליכוד. בדיעותיו קרוב שיהיה אחד מתאים

 התפקיד יוטל מועמד בהיעדר כי הנמנע מן לא
 בינתיים שהפך נאור, אריה הממשלה, מזכיר על זמנית

הממשלה. דובר גם
 הצבאי יועצו רק נותר פתיר של פרישתו עם
 פורן, (״פרויקה״) אפרים תת־אלוף ראש־הממשלה, של

הקודם, ראש־הממשלה של לישכתו מאנשי

 ומי הליברלית המיפלגה עסקן של מינויו אישור
 לין (״אורי״) אוריאל הזה, היום היומון מעורכי שהיה

מתעכב הממשלתיות, החברות רשות כראש (״אסולין״)

דיפלומטי סיכסור
של שראלית ונה1 ב י

 הפוליטי־ הצרפתי העיתון לטענת
 אנשנה״(״הברווז קאנאר ״לה סאטירי

 המוסמך המידע כשד הידוע הכבול״),
 צה״ל סמלת גרמה מפרסם, שהוא

 כין דיפלומטי למשבר לשעבד
 ואיראן. צרפת ממשלות

צר ממשלת העמידה העיתון לדיברי
 ממשלת ראש לרשות צמרת זונת פת

 יצאנית בצרפת. ביקורו בעת איראן
המשר מארחות שד מקבוצה אחת זו,

 שד הרישמיים אורחיה את תות
 כסמלת־לשע־ זוהתה צרפת, ממשלת

 1000 שד סכום תבעה היא כצה״ד. כר
 אך האיראני, מראש־הממשדה דודאר

 כטענה האתנן את לשלם סירב זה
לפרוע צריכה הצרפתית שהממשלה

 כחודש שתיערך מפ״ם ועידת לקראת
 למען גדול גוש ומתגבש הולך דצמבר,
 עתה כולל זה גוש המערך. מן פרישה

כזה. לצעד בחריפות כעבר שהתנגדו רכים
 שוב במערך ההשתתפות אותם: ששיכנע הנימוק

 יתרונות, שום ולמיפעליה למפ״ם מבטיחה אינה
 בידי מסור אינו שוב הממשלתי שהתקציב מאחר

 עצמאית סיעה שבתור סבורים מפ״ם אנשי המערך.
 בייחוד ,יתרונות להשיג קל יותר להם יהיה

 בכל תלוייה מיפלגת-העבודה תהיה שם בהסתדרות,
מפ״ם. של בעמדתה הצבעה

ח ■צורפו שדיחו ד
 צבי הד״ד שד שליחותו סביב בעיות

 הברית לארצות־ בלבלי בציר דינשטיץ
 יצטרפו כי דרש דינשטיין שגריר. כדרגת

 מתפקידו האישי ונהגו לישכתו ראש אליו
 רבות התלבטויות לאחר רק הקודם.
 יעבדו השניים כי והוחלט דרישתו נענתה

 בארצות־הכרית. מקומיים בעובדים
 כי עתה דורש הוא דינשטיין. הסכים לא לכך

 וזאת כשליחים, יחשבו השניים וכי תשונה ההחלטה
 ובחזרה לארץ כרטיסי־טיסה להם להבטיח כדי
חופשה. בכל
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