
 שבבחירות היא המפד״ל אנשי כין ההנחה
 כזרג יוסף ״ר ■הד עוד ימשיך לא הכאות
 למנהיגיה ואילו המיפלגה, כראש לעמוד

 משיכה כוח מספיק אין הצעירים
אלקטוראלי.

 צמרת לבנות להתחיל מבקשים שבגללה הסיבה זו
 השאר בין חדשנית. תדמית בעלת למיפלגה חדשה

 כמה למיפלגה לצרף המפד״ל עסקני מבקשים
 כמו לשעבר צבא אנשי וכן ידועים פרופסורים

 דווידי. אהרון (מיל.) תת־אלוף
 להצטרפות האפשריים המועמדים כאחד

 אישיות גם מוזכרת המפד״ל למנהיגות
 כשירות עדיין הנמצאת ככירה צכאית

פעיל.

ר ב ש דו חד
ת לג פ ״ מ ה ל ד בו ע ה

 מחודש לעימות פרס, שמעון הנוכחי,
 שפרצה המחלוקת כנוסח השניים, כין

 המיפלגה מועמד כחירת ערם כגלוי, כיניהם
לראשות־הממשלה.

ם בין ט״רוץ רי פ  ס
תן על מ א־ו ש מ ה

 מוצר להיות עומד הבינלאומי הספרים שוק
 של עטם מפרי ספרים של כשורה

 לשלום המשא-ומתן עד ישראליים עיתונאים
 שקדמו המהלכים על ומצריים, ישראל כין
 מאחרי־הקלעיס שהתרחש מה ועד לו,

כמהלכו.
 :הארץ היומון סופרי בידי נכתבו מהספרים שניים
 העיתון ושליח בנז׳מין, עוזי המדיני, הכתב

 את חיבר מהם אחד כל מרכוס. יואל בוושינגטון,
ובלתי־ רבים פרטים שיכיל נוסף, ספר בנפרד. סיפרו

שלה המכ <חפוררח״1 ..
 סגור בחוג השבוע השמיע המפד״ל משרי אחד

 השר בפי פעולתה. ודרך הממשלה על נוקבת ביקורת
 אופן על ביותר קודר ודו״ח חריפות האשמות היו

הממשלה. של תיפקודה
 ״הממשלה כי השר, התבטא השאר כץ

 היתה לא עוד ״מעודם וכי מתפוררת״
 לטענת כישראל.״ גרועה כה ממשלה

 כישיבות הישיבה הפכה הדתי, השר
 שראש־הממשלה מאחר סיוט, הממשלה

 נוגע שאינו כמה עניין כד מגלה אינו
 הוא, סגנו ואילו המדיני למשא־ומתן

״בלטה״. כלשונו,
 מפי בשבחים זכה ארליך שימחה שר־האוצר דווקא

 בממשלה״, ביותר הנבון כ״מדינאי המפד״ל שר
 באף כולם את ״להוליך דבר של בסופו המצליח
מטרותיו״. את ולהשיג

□ כץ מקו ירון ב
ר דו שי ה ת־ שו ר <- ב

 להחליף הרעיון באחרונה הועלה הליכוד בחוגי
 הנהלת כיו״ר בתפקידו -ירון1ראובן הפרופסור את

 מפעילותו אי־נחת רקע על וזאת רשות־השידור,
 ירון אין בליכוד, גורמים כמה לטענת זה. בתפקיד

 אינה כמעט והשפעתו בתפקידו הצורך די פעיל
 רשות־השידור. על ניכרת

 שמואל יחליף שהועלתה, ההצעה על־פי
 באמצע זה כתפקיד ירון הפרופסור את כץ

 בשעתו היה כץ שמואל שדו. הקדנציה
 הסכרה, לענייני ראש־הממשדה של יועצו

 התנגדותו כגלל זה מתפקידו והתפטר
קמפ-דייוויד. להסכמי

 בגין של ביותר החריפים מבקריו עם נמנה הוא מאז
 רשות־השידור כיו״ר למנותו ההצעה כי נראה מימין.
 מחדש ולקרבו אותו לפייס נועדה ירון במקום

הליכוד. במיסגרת לפעילות

ת ת ם י ויי! ע מ רו ש פ א  ב
ת ש ״הארץ״ רכי

 הצבאית השידור בתחנת צבאי כתב לוי, גדעון
 מיפלגת של החדש כדוברה להתמנות עומד צה״ל, גלי

 ביילין. יוסי הנוכחי, הדובר של במקומו העבודה,
 מנהל לתפקיד הנראה ככל יתמנה כיילין

העכורה. מיפלגת שד לקשרי־חוץ המחלקה

תמיד להיינום לחוגים
 הצהרונים שני עורכי משתפים רחוקות לעיתים רק

 לצורך פעולה אחרונות, וידיעות מעריב היריבים,
 משותפת. מדיניות קביעת
כאחרונה אירעה האלה הפעמים אחת

תר ש ע חד
ת או ל ק ח ה ר־ ש ל

 כתבו דשעכר לנדאו, אלי העיתונאי
 השבוע התמנה ״מעריב״, של הצבאי
ארי לשר־החקדאות, מייוחד כעוזר

שרון. אל
 מרכז חכר כעכר שהיה לנדאו,
 מתומכיו כאחד ונודע החרות תנועת

 עסק וייצמן, עזר שר״הכיטחץ, של
 עבודתו במו״לות. האחרונות כשנים

 היתה העיתונות כתחוב האחרונה
 שד כיומונו עורך־מישנה כתפקיד

הזה״. ״היום דיין, משה

 המופעלים הלחצים נגד לעמוד כיצד
 שר״המישפטים, של שמו להאדרת עליהם
תמיר. שמואל
 לעריכת בתביעות העיתונות מוצפת באחרונה
 הופעותיו הבלטת שר־המישפטים, עם ראיונות

 של ההסברה בפעולות חלקו הדגשת וכן הפומביות
המדיני. ובמשא־ומתן המדינה

 הכתב בידי ייכתב המצרי, מהצד כה, עד ידועים
 יערי, אהוד הטלוויזיה, של ערביים לעניינים

 ■ נוספים. עיתונאים אולי יצטרפו שאליו
 של סיפרו גם להופיע עומד סיימם הניו־יורק בהוצאת

 זה. בנושא דן, אורי מעריב, כתב
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ש מן1ד יוזון0מו עוד חד
 והמחזאי הסופר עומד שנה עשרים של הפסקה אחרי
 חדש רומן לאור להוציא מוסינזון, גבר) (דרך יגאל
 השם'טרנטלה, את הנושא החדש הרומן עטו. מפרי

 בלשי רומן בצורת כתוב הציונות, במהות העוסק
 הוא התרחשותו שזמן רצח, מיקרה חקירת המתאר

קריאתו. זמן
 אוטובואוגרפים מוטיבים מכיל הרומן

 דשעכר הרמטכ״ל ושל עצמו מוסינזון של
מקלף. מרדכי רב־־אדוף

 איש־קריות, יהודה מוסינזון של האחרון הרומן
 הספר על הביקורת בעיקבות שנה. 20 לפני התפרסם

 במדינות זכה בהם לשבהים בביגוד שעמדה בארץ,
 הסיפרותית. כתיבתו את מוסיבזון הפסיק פורסם, בהן

 שנים, חמש מזה עוסק הוא החדש הרומן בכתיבת
 גם עוסק הרומן יום־הכיפורים. מילחמת מאז

 והשואה. ישראל־ערב יחסי בעיית כמו בנושאים
 כלתי פרשיה הספר ■מגולל השאר כין

 הממוסמכת השואה, מתקופת ידועה
 פרשת :ישראל מישטרת של כתעודות
 ילדים כולל יהודים, 150 של פיחלוצם

 שטרסכורג הצרפתית כעיר הנאצים כידי
_________אנאטומי. מוזיאון לצורכי

 יוצאים שופטים
ח או ד פ גי ל

 כמה לאבד עומדים בתל־אביב הנוישפט היכל אולמי
 פרש השבוע מהם. נפרד בלתי חלק שהפכו מהפנים

 28 בתום אולסקר אהרון השלום שופט לגימלאות
 בעוד לפרוש עומד בעיקבותיו כשופט. כהונה שנות

 בתל-אביב .המחוזי בית־המישפט נשיא כחודשיים
 ישראל שופט־השלום, גם קנת. מכם הוותיק השופט
 המישפט. מכס הקרוב בזמן לפרוש עומד כרמל,

 מהעמוסים הוא בתל־אביב כית־המישפט
 שלושת של פרישתם כמדינה. כיותר

 חדשים מינויים תחייב הוותיקים השופטים
דחוף. כאופן

 בעליו, בידי הארץ היומון. של המתמשכת ההשבתה
 העיתון, של פועלי־הדפוס עם סיכסוך של רקע על

 באפשרות. שונים חוגים מצד להתעניינות גרמה
העיתון. לרכישת

 פוטנציאליים כמועמדים השבוע שהוזכרו אלה בין
 ידיעות הצהרונים, שני נמצאים העיתון לרכישת
 וכן מרידוד יעקב העסקים איל ומעריב, אחרונות

בליכוד. גורמים
 כאפשרות מה זמן מזה דנים בליכוד

 סכומי־העתק ובגיוס יומי עיתון להוצאת
 יש הליכוד ראשי כקרב לכך. הדרושים
 השילטון שלמיפלגת ייתכן לא כי הטוענים

 את להכין ומבקשים משלה יומון יהיה לא
כזה. יומון להוצאת התשתית

□ במפז־״ל שי מחפ
ם מוהיגים שי חד

 אחרי מחזרים באחרונה החלו המפד״ל ראשי
 המפד״ל, עם כה עד מזוהים היו שלא שונים אישים
 בדתיותם דווקא ידועים שאינם כאלה בתוכם

 המפד״ל צמרת את להעשיר בנטרה המופלגת,
הבאות. הבחירות ,לקראת

ף אלו ד ט ה
ח ט סי ר ב אוני ? ל ם ׳-

 ליד לקום עומד איסטרטגיים ללימודים מכון
 בנוסף וזאת בירושלים העיברית האוניברסיטה

 יריב, אהרון (מיל.) האלוף של בראשותו למכון
 תל־אביב. באוניברסיטת הפועל

 איסטרטגים ללימודים המכון כראש
 (מיל.) האלוף הנראה ככל יעמוד כירושלים

טל. ישראל

 עיטות ■חודש
ס ר רביו ־ פ

 סיפרו הופעת לקראת בחרדה צופים העבודה במיפלגת
 לצאת העומד רבין, יצחק לשעבר, ראש־הממשלה של

 מעריב. בהוצאת הפסח חג לקראת לאור
 הגילויים יגרמו פן חוששים המיפלגה ראשי

המיפלגה יו״ר על שבספר, ■וההתקפות

ד ^חאודו ג  נ
סרלין ע׳״ש ביה״ח

 והאחיות הרופאים שצוות למרות
 כתל- בקיריה ליולדות בכית-החולים

 ראש־העיר, של לפנייתו נענה אביב
 תוכניתו את וביטל להט, שלמה

 שמו הסכת טכס בעת להפגנת־מחאה
הפרו של משמו כית־החולים של

 שר■ של לשמו אשרמן, יוסף פסור
נמ סרלין, יוסף לשעכר, הבריאות

ה שמו נגד הפגנות-המחאה שכות
 כיתיהחולים. של חדש

 כאורח נעלמות האחרונים כימים
המכ מהכתובת האותיות מיסתורי

 כית־החו* של החדש שמו על ריזה
 ככית-החו- והרופאים האחיות לים.
 התנגדותם את להביע ממשיכים לים

 שולחים שהם ככך השם, להסכת
 שכהן תעודות ומעניקים מיכתבים

 כ״בית- כית־החולים של שמו מצויין
סרלין.״ על־שם אשרמן החולים
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