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■וסך  71רמלין
למ שדד־הווו ץ
יוסף )יוסק׳ה׳ץ הרמלין ,מי שהיה עד לפני
שדם אחדות ראש שירותי־הכיטחון
)השכ״ב( ,עומד להצטרף למשרד־החוץ
ולקבל מינוי של שגריר ישראל כפועל כאחת
שעימן מקיימת
המדינות
ישראל קשרים מסועפים.

ד
מרידוד ■מונה
כיו ע ץ-כלכל ■ ד בגין
איש־העסקים יעקב מרידוד יתמנה ,ככל הנראה ,כיועץ
מיוחד לראש־הממשלה ,שתפקידו יהיה בעיקר לייעץ
לבנין בנושאים כלכליים .מרידור ,שהיה מפקד האצ״ל
בין השנים  1941—1943לפני מנחם בגין ,שימש כח״כ
מטעם תנועת החרות לפני שפרש לעסקים והפך
איל־ספנות בקנה־מידה בינלאומי.

במינויו הצפוי ביועץ־כלכלי לראש-הממשלה,
רואים ימתן ביטוי למורת רוחו של כנין
מהמדיניות ׳הכלכלית של שר־האוצר שימחה
ארליך .היחסים כין בגין לארלין־:הצטננו
באחרונה ,אחרי שבגין מתח ביקורת טל
כמה נושאים כלכליים וכיחוד על ההחלטה
שגובשה כוועדת-הבספים של הכנסת
להעלות את שבר השרים כב־^טא.
מרידור הוא ,באחרונה ,מראשי המבקרים את המדיניות
הכלכלית של ארליך ,ואם אומנם ייצא מינויו אל
הפועל ,עלולים להתעורר חיכוכים תכופים בינו לבין
שר־האוצר.

מנסי□ ל ס ב ס ד בין
ו״צמן ל בגין
אל תתייחס באמון לכמה ידיעות שהופיעו בשבוע
האחרון בעיתונות הישראלית ,ושכל כוונתן ,ככל
הנראה ,להוסיף שמן על מדורת היחסים בין ראש־
הממשלה מנחם בגין לשר־הביטחון עזר וייצמן,
המדובר בידיעות כאילו הציע וייצמן לשימעון פרס
לכהן כשר־ביטחון בממשלה שיקים ,או כאילו גייס
וייצמן את האלוף־במילואים שמואל )״גורודיש״( גונן
לתנועת החרות ,כדי שיסייע לו במאבקיו באריק
שרץ ובמשה דיין.

מקורבי וייצמן חושדים בי יד מכוונת
עומדת מאחרי פירסומים אלה ,כמטרה
להחריף את היחסים המתוחים כלאו-הבי
השוררים כינו לבין בגין .לעזר וייצמן נודע
על :הצטרפותו של גונן לתנועת החרות
מהידיעה שפורסמה על כך בעיתונים.

הוועדה
לב־ טחון־הפנים
ס ר ס ה ת בו ס ה
למרות שחלפו ארבעה חודשים מאז
החליטה הממשלה על כינונה של ועדת
שרים מיוחדת לבדיקת בעיות כיטהץ־
הפנים במדינה ,טרם התכנסה ועדה זו
אפילו לישיבה אחת.
הוועדה ,הוקמה מייד אחרי הטבח באוטובוס בכביש־
החוף ,בישיבה שבראשה ישב סגן־ראש־הממשלה
ייגאל ידין ,בהיעדרו של בגין מהארץ .תחילה
המתינה הוועדה לתוצאות ועדות הבדיקה והחקירה,
שהוקמו על־ידי צה״ל והמישטרה לבדיקת האירועים
והמחדלים סביב פרשת האוטובוס .אולם גם אחרי
שמסקנות ועדות אלה סוכמו ,לא התכנסה הוועדה.
על מזכיר הממשלה ,אריה נאור ,הוטל להכין מיסמך־
עבודה בהסתמך על המלצות הוועדות כדי שיהיה
לוועדה במה לדון .הנייר עדיין לא הוכן.
עובדה זו מעוררת ביקורת נגד סגן־ראש־הממשלה
ייגאל ידיו ,העומד בראש הוועדה ,אחרי שבעבר היה
הוא עצמו המתריע העיקרי נגד הסחבת וחוסר־המעש
בוועדות ובגופים שהיו מופקדים על בעיות ביטחון.

ה קיבו צי □ ■תארגנו

נג ד חיסול הוו חיי ל
למרות ההכחשות ,מסתמנת במישרד־הביטחון מגמה
לקצץ במיספר המתגייסים לעשות את שירותם הצבאי
במיסגרת הנח״ל.

צעד זה הוא ,כעיקרו ,פעולת־תגמול נגד
ההסתערות של השמאל על הממשלה
כפרשת גדם הכנות.

בתנועה הקיבוצית כבר נערכים למאבק נגד האפשרות
שיוצע לקצץ בנח״ל ,קיצוץ העלול להוות איום ישיר
על עתיד התנועה הקיבוצית .המטרה העיקרית של
המאבק תהיה להוכיח כי חיסול הנח״ל מיועד להשלים
את המחסור בבוח־אדם בצה״ל שנגרם בגלל הפטור
הנרחב לבנות.־:
כל הטענות שהועלו השבוע על־ידי דוברי הממשלה

■וריס ב 1ת ב
תמ שך לוואכ  0ודוסיי
הסופר היהודי-אמריקאי ליאון יו
רים ,שגולל כ־סגאיב את האפוס של
לידת מדינת־־ישראל ברומן רב־התפו־
צה ״אפסותם״ ,עומד להתחיל כחיבור
יצירה סיפרותית נוספת ,שתהווה
המשך ל״אכסודום״ ועלילתה תתרחש
על רקע קורות מדינת ישראל כשלו
שים השנים האחרונות .היצירה ה
חדשה ,שלה מתכוון יורים להקדיש
שני כרכים ושעשויה ,לדעתו ,להיות
גולת־הבותרת של יצירתו הסיפרו־
תית ,תתחיל כדיוק כמקום שבו
מסתיימת עלילת ״אכסודוס״.
יורים שוהה כישראל כבר כחודש,
לצורך ריכוז חומריהרקע ליצירתו,
ועומד לשהות כארץ כמשך בשנה
נוספת יחד עם אשתו הצלמת .את
שהותם כירושלים ינצלו גם להכנת
אלבום צילומים על ירושלים.
בפרשת גיוס הבנות ,וההאשמות כאילו הפרשה
התעוררה מטעמים פוליטיים בכוונה לנגח את
הממשלה ,מחוסרות יסוד.

ההתעוררות הציבורית החלה רק אחרי
שכתוך צה״ל עצמו הסתבר ,כי הפטור
שניתן למיספר גדול יותר של כנות ככר
כשנה האחרונה גרם מחסור משמעותי
ככוח־אדם בצה״ל.

עיתונאים ,ושיסקור את דרכו של רב
האחרונות ,בתקופות היותו רמטכ״ל ,ש
בוואשינגטץ ,שר וראש־ממשלד.,

ב מי ס ל ג ה ה די ס ־ די ת
מעמדו של שר־האוצר שימחה ארליך במיפלגה
הליברלית שבליכוד ,עלול להתערער אחרי שחוגים
שונים במיפלגה מתארגנים לשיתוף־פעולה לקראת
ועידת המיפלגה העומדת להיערך בסוף הקיץ .כנגד
מנהיגותו של ארליך עומדת להתייצב חזית רחבה
שתכלול את שלמה )״צ׳יצ׳׳ (/להט ,ראש עיריית
תל־אביב ,סגנו דוד שיפמן וראש עיריית רמת־גן
ישראל פלד מצד אחד ,ומצד שני השרים גידעץ פת,
יצחק מודעי וסגן־השר יחזקאל פלומין.

ההפיכה המתוכננת מושפעת מההערכה
שלקראת אמצע הקדנציה של הממשלה
הנוכחית ,כעוד כשנה ,עשויה להיווצר
היערכות כוחות חדשה כמדינה ,שכה
תעמוד המיפלגה הליברלית :כפני אפשרות
של הצטרפות לממשלה חדשה יהד עם
המערך ועזר וייצמן ,כלי חרות ומשה דיין.

ה א ש מו ת הדדיווו
כ סי עו ת ד״ש
בעיקבות הבחירות חפנימיות שנערכו לפני שבועיים
בד״ש התעוררו ויכוחים פנימיים נוקבים בין הסיעות
השונות על התוצאות .בעיקר אמורים הדברים לגבי
סיעת מאיר עמית שנחלה ,בניגוד למצופה ,כישלון
חרוץ .אנשי הסיעה מאשימים איש את רעהו באחריות
לכישלון.

כדיונים שנערכו כקרב חברי הסיעה היו
כאלה שהביעו צער וחרטה שנטשו כשעתם
את מיפלגת העבודה ,ונשמעו אף קולות
אומרים שמוטב לפרוש עתה מד ״ש לפני
שהסיעה תח! סל כליל ,או תבודד על־ידי
ייגאל ידין.

בין ראשי המושכים החוצה נמצא ח״כ דוד גולומב,
ותומך בו גם האלוף )מיל (.צבי זמיר .מנהיג הסיעה
עצמו ,מאיר עמית ,טרם אמר דברים ברורים בנושא זה.

סי ד ר ת טלוויזיה
עד ת סי ס ת אייכמן
רשת הטלוויזיה האמריקאית אן־בי־סי עומדת להתחיל
בקרוב בהסרטת סידרת־טלוויזיה חדשה שתהיה
מבוססת כולה על מיבצע חטיפתו של אדולף אייכמן.

הסידרה התעודית תהיה מבוססת על
סיפורו של אהד מראשי המוסד למודיעין
לשעכר ,שנטל חלק פעיל כמיכצע ,המכיל
גילויים .חדשים שטרם פורסמו עד כה
ושחלקם אף עומדים כסתירה לפרטי
המיכצע בפי שתוארו כסיפרו של איסר
הראל על הפרשה ,״הכית כרחוב גריבאלדי״.
אנשי הטלוויזיה האמריקאית העוסקים בהכנת
הסידרה טוענים ,כי היא עשויה להיות סנסציונית.

רביו מ ב ק ר

מ ה דו ד ה ע ב רי ח

את סרס

ש ל ״גאו״

הביקורת החריפה ביותר לגבי פגישתו של יו״ר
מיפלגת העבודה שימעון פרס עם נשיא מצריים,
אנוואר אל־סאדאת ,בורגה ,נמתחה השבוע דווקא
מפי חבר מיפלגתו של פרס ,ראש־הממשלה לשעבד
יצחק רבין.

רכין שלל כחריפות את פגישתו של פרם עם
סאדאת ,התבטא נגדה כפורזמים שונים
ואף טען בי פרס היה שולל מבגץ את
האפשרות להיפגש עם סאדאת ,אילו היה
הוא ראש-ממשלה ובגין מנהיג האופוזיציה.
מקורביו של דבין מודאגים מהתקפותיו על פרם,
סבורים כי ביקורתו עליו בנושא זה בלתי-רציונאלית,
נובעת מיחסו האישי המריר כלפיו .בינתיים מתכננים
שמעון פרם ואבא אבן מיתקפת־נגד ,נגד הביקורת
שעלול רבץ לכוון נגדם בסיפרו העומד לצאת לאור
בקרוב.
נראה כי השניים יעמדו מאחרי ספר שייכתב בידי

סיפור-ההצלחה האהרץ של העיתו
נות הבינלאומית עומד לזכות ככל ה
נראה במהדורה עיברית .׳המדובר
הוא בירחון הגרמני ״גאו״ שהוא גיד
פה מודרנית ומפוארת יותר של ׳ה
ירחון האמריקאי הוותיק ״נשיונאל
ג׳יאוגרפיק מאגאזין״ העוסק בעיקר
כבתכות פולקלור ,טבע וגיאוגרפיה
מרחכי העולם .״גאו״ ,שהוצא לאור
ל־ידי השבועון הגרמני ״שטרן״ לפני
:שנה וחצי ,הצליח תוך זמן קצר לר
כוש כגרמניה כלבד כ* 400אלף מנו
יים ,ועתה !הוא עומד ;הופיע גם כ־
גידפה אנגלית כארצות-הברית.
החברה המוציאה את הירחץ לאור
מנהלת עתה משא-ומתן עם חכרת
מו״לות ישראלית גדולה להוצאתו של
הירחון גם בגירסח עיכדית.
■■■
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