
״אל־על״ מנכ״לות על־ הקרב
 מקברניטיה אחד של החשדתו בגלל • י לכותרות השבוע עלתה על אל־ גרת

 זהב בהברחת פרסמן, עקיבא הבכירים,
 הזהב, פרשת אולם ).44־46 עמודים (ראה

כות את ומעסיקה פיקנטית שהיא זאת עם
ה המרכזית הבעיה איבה העיתונים, רות

הישר התעופה חברת בפני עתה עומדת
אלית.

(״מוטי״) מרדכי של התפטרותו אחרי

כן־ארי יו״ר
חלש ־־מועמד .....״־

 מירוץ החל החברה, מנכ״ל מתפקיד הוד
בתפ הרוצים ־ שונים אישים של מטורף

 רק היה לא המירוץ אולם הוד. של קידו
 בעיקר אלא לתפקיד, המועמדים־בכוח של
 ששמו בנושא הנוגעים השרים־ שני של
 ושד־ ארליך, שימחה שר־האוצר, :על אל־

ה שיימצא עד לנדאו. חיים התחבורה,
 סגנו המנכ״ל, כממלא־מקום מונה מועמד,
הר־לב. רפי הוד, מוטי של בפועל
 מתפקידו, הוד של התפטרותו עם מייד

 שלו המועמד את לחפש שר-האוצר, החל
הת סגלה ארליך החברה. מנהל לתפקיד
 גילה לא שכמוה על, אל־ בחברת עניינות

 במשך שלפניו. האוצר משרי אחד אף
 יושב־ בעזרת ניסה, הוא ארוכה תקופה

 מרדכי אל־על, של המנהלים מועצת ראש
 הוד לימין אולם הוד. את להדיח בן־ארי,

 עזר ושר־הביטחון החברה ועדי התייצבו
 ובידי הוד, של אישי ידיד שהוא וייצמן,
המנכ״ל. את לפטר עלה לא ארליך

 לנסות זאת בכל המשיך ארליך אולם
ה בשיחה הוד. של להתפטרותו לגרום

 ב־ שנערכה בן־ארי, לבין בינו מפורסמת
 לארליך היה בתל־אביב, טריאנה מיסעדת

 אמונו איש :אל־על למנכ״ל מועמד גם
 רשות״ של הוועד־המנהל יושב־ראש וסגן

וינשטיין. אריאל השידור,

 למועצת וינשטיין הוכנס מכין, כצעד
חב אל־על, של בת חברת של המנהלים

 כרטיסי של היתרונות מלבד תשת. רת
 קפיצה קרש זה היה ולאשתו׳ לו חינם

 בתעופה מושג כל לו שאין לווינשטיין,
 של המסובך לעולם תעופתי, ובניהול

על. אל־
מהמוע אחד רק הוא וינשטיין אולם

ש ינואר בחודש כבר ארליך. של מדים
 לביא (״אישי״) לישעיהו ארליך פנה עבר

 לביא, על. אל־ מנכ״ל תפקיד את לו והציע
 והאלקטרוניקה חיל־הקשר מפקד שהיה מי

 מישרד־התיק־ מנכ״ל ואחר־כך צה״ל של
בינ לגאון נחשב הוא כיום סירב. שורת,
 חברות־אלקטרו־ ניהול של בשטח לאומי
 דירקטוריונים כחבר משמש הוא ניקה.

 אמריקאים, בעיקר ענקיים, קונצרנים של
ש לביא, ואלקטרוניקה. מחשבים בנושאי

דוברת מועמד
עצמית הצעה

 בארץ, מאשר יותר בחוץ־לארץ נמצא
 וההשתתפות הייעוץ מדמי בכבוד מתפרנס

מהחב 'זר במטבע מקבל שהוא בישיבות,
קשור. הוא שעימן רות

ול ארליך, של להצעתו סירב לביא
 את צריך אני מה ״בשביל אמר: מקורביו

?״ עכשיו לי רע מה הזה. כאב־הראש

ר ש _ ה ז י א _ ^ ^

 לשכנע יצליח כי משוכנע יליד
 ״אני המישרה. את לקבל לביא את 1'

 והקולונל הפטריוטיים הנימים על לו אנגן
 הדיונים באחד אמר בסוף,״ יסכים הזה

במישרדו. זה בנושא שנערכו
 שלישי: מועמד גם יש לארליך אולם
 עצמו את הציע זה מועמד דוברת. אהרון

ה התפטרותו אחדים,.אחרי חודשים לפני
 אל־על, מנכ״ל מתפקיד הוד של ראשונה

 שעות כעבור הוד חזר שממנה התפטרות
דוברת של הצעתו נדונה לא אז אחדות.

 לתפקיד. לשוב מיהר שהוד מאחר ברצינות,
 להיזכר שלא ארליך יכול לא עתה אולם

דוברת. של העצמית במועמדות
לנ חיים לשר־התחבורה, נודע כאשד

החי במלאכת כבר עוסק ארליך כי דאו,
 נעלב. הוא אל־על, מנכ״ל לתפקיד פוש

 שר־ של באחריותו נמצאת אל־על חברת
הפ למימון שהכספים למרות התחבורה,

שר־האוצר. מקופת באים החברה סדי
 מועמד בקדחתנות מחפש החל לנדאו

להק כדי החברה, מנכ״ל לתפקיד משלו
 שלי. איש לחברה ולהכניס ארליך את דים

 מקורביו, עם לנדאו שערך בשיחות אולם
מתאים. מועמד של שמו עלה לא אף

 להשאיר לנדאו הסכים לא זאת, למרות
 ארליך. של בידיו השיבוץ מלאכת את

 שלו המועמד כי החליט הוא בלית־ברירה
 ממלא־ תפקיד את היום שממלא מי יהיה,
הר־לב. דפי המנכ״ל, מקום

ש אדם מחפשת הממשלה אין עתה
את לשקם וינסה הוד של דרכו את ימשיך

וינשטיין מועמד
במיסעדה הצעה

 מועמד מחפשים עתה ההרוסה. החברה
 השרים, משני אחד על מקובל שיהיה

מישנהו. על להתגבר יצליח אשר זה
למתי כבר שהביאה הזו, הקלחת בתוך

 בוחש לנדאו, לבין ארליך בין רבה חות
 על, אל־ של המנהלים מועצת יושב־ראש

 החברה, של הקודם המנכ״ל שהיה ומי
להש שוב מנסה בן־ארי, בן־ארי. מרדכי

 היושב־ מכס אותה ולנהל על אל־ על תלט
 מוטי אצל המנכ״ל. עקיפת כדי תוך ראש,

 בן־ דואג ולכן בכך, הצליח לא הוא הוד
 איש יהיה אל־על של הבא שהמנכ״ל ארי

חלש.

־ במדינה
הע□

חרוו מ ׳היום ל
פה,7ח הגדולה ההתרגשות
 ׳השד כי נסתבר ואז

כל־כך גודא אינו
 הזמנתו סביב הגדולה הסערה אחרי שבוע

 זכר נותר לא לווינה, ערפאת יאסר של
הגדולה. ההתרגשות מן

 ״אספסוף של התופעה ידועה בפסיכולוגיה
 שלווים, אזרחים של קבוצה לינץ׳״. של

 קיבוצית, בהיסטריה נתקפת שומרי־חוק,
 חסר־מגן. כושי נגד מעשזדזוועה ומבצעת

 אחד וכל מתפזר כשהאספסוף מכן, לאחר
 הופך הוא לביתו, חוזר המשתתפים מן

 מתבייש הוא היום למחרת רגיל. אזרח שוב
אותו. לשכוח ומשתדל במעשה,

 קרייסקי ברונו כלפי בישראל מצב־הרוח
 הנאומים כל זו. לתופעה במיקצת דמה

 הבין לא ולפתע קוללו, הקללות כל ננאמו,
ההתרגשות. היתה מה על איש

 בליל- אנטי־שמית. קאריקטורה
 ראיון הישראלית הטלוויזיה שידרה שבת
 ברונו הקאנצלר עם שלה הכתב של ארוך

קרייסקי.
 הטלוויזיה, של מחלקת־החדשות ראש

 המהדורה את בעצמו שהגיש יבין, חיים
 הוא המעשה כי כנראה חש השבוע, של

 ארוכה, הקדמה לו הקדים כן ועל נועז,
 הקאנצלר שהופיע ברגע אך בלתי־רגילה.

 הישראלי הצופה אל ודיבר האקרן, על
 נורא אינו השד כי נסתבר פנים־אל־פנים,

כל-כך.
ה בפי יש כי האזרח גילה לאפתעתו

 הוא וכי למדי, ׳משכנעים נימוקים קאנצלר
האנטי הקאריקטורה מלהיות מאד יחוק

 בגין מנחם של בנאומו שהצטיירה שמית
 לפרוטוקול). מחוץ (ראה בכנסת

ת־ערב נשיקות '־* םד־כבר־באו קי חיבו  ו
הצי האווירה בשינוי להרגיש היה ניתן

 ח״כ רואיין השידור אחרי כשעה בורית•
 בין בתל-אביב. פומבי ראיון אבן אבא

 אגמון, יעקוב המראיין, אותו שאל השאר
קרייסקי-ערפאת. פרשת על

 אך הפגישה, את להצדיק העז לא אבן
 נתקבל שבה ״הצורה״ בגינוי הסתפק הוא

והחי הנשיקות קרייסקי, על-ידי עראפאת
 בעצם כי מדבריו להבין היה ניתן בוקים.

 אלמלא המשולשת, בפגישה רע היה לא
 לנמל-התעופה עצמו את קרייסקי הטריח

 ליו״ר חמה פומבית קבלת-פנים ערך ולא
אש״ף.

 — הראיון בעת שנכחו האזרחים מאות
לאו כלל, בדרך שהוא, שבת״ של ״קהל

 אבן. דברי על בשלילה הגיבו לא — מני
 מסכימים הנוכחים רוב כי נראה היה

זו. להערכה

עיתונות
ץ ה ג די פ א ר פ  ׳ ״

״ ה טי ס פ ז אי ל״

 אחד עיתון אף
טרח לא כישראל י"״"

 !ההודעה את לפרכס ״־״"'
 פגישת של המסכמת

קרייסקי־עראפאודכראנד
וה המוזרה לתופעה לב שם לא איש
 לעיל) (ראה קרייסקי בפרשת ביותר חמורה

בישראל.
 וילי של המשולשת הפגישה בתום
 עראפאת, ויאסר קרייסקי ברונו בראנד,

הת בישראל, רבה כה סערה שעוררה
הרי לכל מסכמת. הודעה בווינה פרסמה

 חשוב. מיסמך להיות יצריך הייה זה עות,
 השיג לא בישראל, תוקפיו לדברי כי

 עראפאת, בעמדת שינוי שום קרייסקי
ההיפך. את טען עצמו קרייסקי ואילו

 כלי־התיקשורת מכל :פלא זה וראה
- בישראל הרבים ועי - רדיו טלוויזיה, י
 נוסח את אחד אף פירסם לא — תונות

!ההודעה
הרא הפעם זו אין גנוזות. מגילות

 החופשית הישראלית שהעיתונות שונה
 בברית־ המודרכת העיתונות כמו מתנהגת

 קשר־של־ וקושרת במצריים, או המועצות
חשיבות. בעל מיסמך לגבי השתקה
הנאור, לאזרח תופעת־קבע. הוא הדבר

המאו על דעתו את בעצמו לקבוע המבקש
 כי זאת. לעשות אפשרות כל אין רעות,

 המקוריים, הסיסמכים את לו מספקים אין
לשפוט. אחראי אדם 'יכול פיהם על שרק
ישר עיתון אף בשעתו, פירסם, לא כך

 עראפאח יאסר י של נאומו את אחד אלי
 עיתוני על־ידי שהוגדר האו״ם, בעצרת
 הקורא קיצוני, כנאום פה־אחד ישראל

ה הדיפלומטיה ואילו ישראל. להשמדת
 קדימה, זהיר צעד בנאום ראתה עולמית

ישראלי־פלסטיני. שלום לעבר
 את פירסם לא אחד ישראלי עיתון אף
הער ועידת־הפיסגה של ההחלטות נוסח
 מאמרי־ בשפע הסתפקו הם בבגדאד. בית

 הוחלט בבגדאד כי נטען שבהם שינאה,
החל ואילו בישראל. מילחמת-חורמה על

ה ההסכם את אמנם מגנות בגדאד טות
 קוראות אך וישראל, מצריים בין נפרד

ובר־קיימא. צודק לשלום
 לשטי- רק מביאה אינה מיסמכים גניזת

 כי נראה רגילים. אזרחים של פודמוחם
 עיתונים. בקריאת מסתפקים מדינאים גם
 מעל טען כאשר בגין, מנחם נכשל כך

 מיל־ על הוחלט שבבגדאד הכנסת, דוכן
בש נתבקש, כאשר בישראל. חמת־נצח

 הנוסח את להביא חבר־בנסת, של אילתה
 יורם סגן־השר, את שלח הסתמך, שעליו

מבלי מגומגמת, תשובה שהשיב ארידור,

 גירסת את כביכול, המאשר, נוסח להביא
דאש־הממשלה.

 קרייס- בפרשת דיפלומטית. הסכמה
 של שנאומו בעוד אך שוב. קרה זה קי

 החלטות וגם ארוך, היה באו״ם עראפאת
 הודעת רבים, סעיפים על השתרעו בגדאד

 ביותר. קצרה היא קרייסקי־בראנד-עראפאת
לאי־פירסומה. טכני נימוק כל היה לא

ני של מישפטים כמה כוללת ההודעה
 פסוקים וכמה ההזמנה, על ותודה מוס

מובהקים. פוליטיים
 (ההדגשות הדברים נוסח להלן

:הזה״) ״העולם של
ה התפקיד את הדגיש עראפאת הידר

 קרייסקי הידר שממלאים קונסטרוקטיבי
הסוצ האינטרנציונל בתוך * בראנד והידר

 אחר לחיפוש התורם לו, ומחוצה יאליסטי
התיכון... במיזוח צודק שלום

 את בפרוטרוט תיאר עראפאת הידר
ה הלאומיים המוסדות של התפתחותם
 אש״ף בעליית לשיאה שהגיעה פלסטיניים,

 הפלסטינית, הלאומיות וכמכשיר כסמל
 ה־ החוקי הפלסטיני כבנציג בו וההכרה
 רא- של ועידח-הפיסגה על־ידי בילעדי

והאדם. הבלתי־מזדהות המדינות באט,

 יושבי :מיפלגתיים הם ■התוארים *
סוציאליסטיות. מיפלגות של ראש

המ המצע התפתחות את הסביר גם הוא
 שהביא התהליך ואת אש״ף, .של דיני

ה המועצה של הנוכחית העמדה לקבלת
 העובדה את בציינו הפלסטינית, לאומית

 ידוע המערבית שלדעת־הקהל המצערת
זו. עמדה על מעט אך

 רבה בחמימות קיבל .קרייסקי הידר
ה ביקורו לרגל עראפאת הידר את מאד

 בדאנד הידר מערבית. בדמוקרטיה ראשון
בהש הצורך את הדגישו קרייסקי והידד

התי המיזרח בעיית של כולל פיתרון גת
סועצת־הביטחון החלטת על המבוסס כון,

הלאו הזכויות הגשמת ועל ,338ו־ 242
מית,1עג להגדרה והזכות הפלסטיניות מיות
התשע בהודעות השאר בין שהודגש כפי

 ה־ על המשותף) האירופי השוק (חברות
התיכון. מיזרח
 שעראפאת לתשומת־ליבם קיבלו הם
ה הלאומית המועצה החלטת את הזכיר

פלס מדינה להקמת שקראה פלסטינית,
 וזצידת־ החלטות ואת ריבונית, טינית

 צודק לשלום שקראו בבגדאד, הפיסגה
 על המבוסס התיכון במיזרח ובר־קיימא

ה השטחים מן הישראלים הכוחות נסיגת
 לאומיות זכויות של והגשמתן מוחזקים

עצ להגדרה הזכות וביכללן פלסטיניות,
 מדינה להקים והזכות לשיבה הזכות מית,

)38 בעמוד (המשך

218535 הזה העולם


