
ישר הכט, ראובן ד.ד״ר הליכוד:
 שלמה שיף, חיים סחרוב, אל

 שניצר. משה והיהלומן אליהו
את הכתיר מילוא רוני הח״ב

הג״א. של ביטאון מישרד־הביטחון
לעי זקוק שהליכוד אמר בגין

 יקבל שהליכוד ונראה משלו, תון
לו. ראוי שהוא העיתון את
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שנייה מולדת :ישראל

 יהיה העורך ראשי״. כ״עורך עצמו
 וכתב קריקטוריסט יהיום. משה

 העיתון, מנכ״ל לענייני־גיאולוגיה.
למען היום מפיק ישראלי, יואל

בחו״ל ישראלים
 שני ב״ת
השחק! של

במדינה
)4 מעמוד (המשך

ה האישי שילטונו את להדק יין
 מיש- של העצומה במערכת ישיר

 אדי- אימפריה שהיא רד־הביטחון, 4
עצמה. בפני רה ף

שב אחד, היבט לעניין היה אך
 הסוגייה מן ושהרג כל, לעיני לט

מוס הכפיף שרון המיקצועית:
 מערכת־הביטחון של אזרחיים דות

 עירער הוא לובשי־מדים. לחיילים
 האזרחית מערכת־הביקורת את 4

לרמט־ מטיבעו הכפוף הצבא, יעל
 גדול צעד צעד הוא בילבד. כ״ל

 מפיקוח הצבא לשיחרור קדימה
האזרחית. הרשות
 לא עצמו שאריק מאוד יתכן

מע של זו למשמעות מודע היה
 עניין לא גם זה הסתם ומן שיו׳

חומ את שינה לא זה אך אותו.
רתם.

 קרה זה כל צה״ל. את לבייש
 מצב התגבש שבחבל־ימית בשעה

וחיילים. אזרחים בין ביחסים חדש
 ל־ הודיע פיקוד-הדרום אלוף

שימ ראש״הממשלה, ממלא־מקום
 לערוב יוכל לא כי ארליך, חה

בימית יופיע אם האישי, לביטחונו
 צה״ל, על־ידי הנשלט מקום —

 צה״ל של הצבאי למימשל והכפוף
).4—5 עמודים (ראה

ברפובליקת־ שאף מאוד יתכן
 הודעה מודיע אלוף היה לא בננות
הממשלה של הבכיר לנציג כזאת

רו היה שלא מפני רק ולוא —
הו על-ידי הצבא את לבייש צה

 על להשתלט באי־יכולתו דאה
אזרחים.

 האחרון בשבוע במדינת־ישראל,
אפשרי. היה זה ,1981 של

ות ג יופל מ
הג״יסוד חדשות

ר די הנבונה ב
 אמר ראש־הממשדה

 לעיתון זקוק שהדיבור
 דו הגיש והשבוע משלו,
 דוכי ח״ב המיועד, העורן•

נליון־דמה. מילוא,
 התוכנית, על־פי ילך הכל אם
 20 בן שבועון באפריל יופיע

ו יקר, נייר על המודפס עמודים,
 ביטאון יהיה זה השבוע. יומן שמו

הליכוד.
ה שהפקיד העותק-לדוגמה מן

 בידיו ברוב־טקס מילוא רוני שבוע
 מעטים ושרק ראש־הממשלה, של

 אפשר בו, לעיין זכו מובחרים
ה של טיבו על לא-מעט ללמוד

 של מבית־היוצר העיתונאי ברווזון
הליכוד•

 שעיל- הקואליציה ואנשי השרים
 הטכסט נחת: שבעו בדפיו עלו

סת מהדבקות אמנם מורכב הכתוב
 שבאו קיטעי־עיתונות, של מיות

ש הטכסט מקום את בדמה למלא
ברו התמונות אך בעתיד, ייכתב

ה השבועון היטב. ומודפסות רות
מח בתמונות וגדוש מלא מיועד
 מרידור, יעקב בגין, של מיאות

 אול- אהוד ארידור, יורם לוי, דויד
 הפרופסור לורינץ, שלמה מרט,

 ושימחה שמר נעמי ירון, ראובן
 בעיתון יש זאת לעומת ארליך.
 שנראה פרס שימעון של תצלום
 בלונים מהמדור לקוח הוא כאילו

 קריקטורות וכמה הזה, העולם של
ואנטי־סובייטיות. אנטי־ערביות

מ לקוח פרם של הבלון רק לא
 שלו במאמר־המערכת הזה. העולם

 יהיה ששבועון־הליכוד מילוא טוען
 שבועתי- בסיגנון ״בלתי־תלוי,

 סיגנון אך הבינלאומיים,״ החדשות
 את מאוד מזכיר והכיתוב העריכה

 שמות הם כאלה המסדים. השבועון
כותרות־המיש־ הן וכאלה המדורים,

מ כמשמעו פשוטו שנגזרו נר״
 ה־ בשבועון והודבקו הזה העולם

 ל- בדומה הליכוד. של בלתי־תלוי
 ביט- עצמו את מכנה הזה, העולם

 של החדשות ״שבועון ■און־הליכוד
ישראל״.

 שלו מאמר־המערכת בכותרת
 — השבוע ״יומן מילוא רוני טוען

 המאמר מתוכן אך הנכונה,״ בדרך
 זו דרך מהי להבין קשה עצמו

 (״השבועון״), פנינים: כמה בדיוק.
 מיגוון־דיעות ״יביא מילוא, כותב
 ״ידיעות וגם המקובל,״ מן רחב

 בלתי- אירועים יכסו אשר וכתבות
העולם.״ רחבי מכל שיגרתיים

ה ״הכתיבה :מילוא מבטיח
ה את תגביל לא אשר חופשית,

 אך לשבועון,״ בסים תשמש כותב,
ש ״העובדה להבהיר: ממהר הוא

פוליטית דמות הינו הראשי העורך

 של מודדתו מהי
בורשטיין, מייק

 המצליח השחקן
? בארצות־הברית

 כי לכשנודע בישראל שמחו הכל
 התפקיד את קיבל בורשטיין מייק

 המצליח המוסיקאלי במחזה הראשי
 ברודווי. מבימות אחת על בארנום
ב ראשי לתפקיד ישראלי ״שחקן

הטורים כותרות בישרו ברודווי,״
ותיאטרון. לבידור
 בארצות־ נולד בורשטיין מייק
 ו- פסח השחקנים להוריו, הברית
בי על שכיכבו בורשטיין, ליליאן

וגו בארצות־הברית האידיש מות
הב בישראל אחרות. יהודיות לות
 כמי ישראליותו. את בורשטיין ליט

 את להדגיש טרח בארץ, נולד שלא
 לממשלות כנאמן שלו, הפטריוטיות

בתורה. אחת כל והליכוד, המערך
 בארנוס המחזה של בתוכניה
בור של ביוגראפיה מתפרסמת

 כנראה זנח הזמן, ברוח שטיין.
 כי מולדתו, את הישראלי הפטריוט

 עשה 1962 ״מאז בה: נאמר כך
ה לביתו ישראל את בורשטיין
״ . . . י נ ש

 תבניתו מיליונרים. עסקנים
 מא־ ותוכן השבועון־לדוגמה, של

 כל מותירים אינם מר־המערכת,
 החדשות לטיב באשר לספק מקום
רשי גם בו. שיופיעו הדיעות ותוכן

מבהי מועצת־המערכת חברי מת
 של השבועון יהיה כמה עד רה

 מועצת- נשיא בלתי־תלוי. הליכוד
 באדר, יוחנן הד״ר הוא המערכת

 כמה למצוא אפשר חבריה ובין
הלי של השניה השורה מעסקני

 דורון, שרה אולמרט, אהוד כוד:
שיט מאיר קצב, משה מגן, דויד
 שיפמן דויד שילנסקי, דב רית,

 אלה של לצידם פלומין. ויחזקאל
מתומכי־ מיליונרים כמה מופיעים

ביטאוך■הליכוד של גליון־הדמה של פנימי ועמוד השער
הג״א של ביטאון במקום

 שעמדות על־כך השפעה לה תהיה
 כה עד אשר מסויימות, פוליטיות

 אכן הוגן, ביטוי לידי באו לא
ביתם ההולם הביטוי את יקבלו

השבוע.״
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