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חו והראובני, קור דיווחי מלבד
 ״הפרלמנט שחברי בגלי־צה״ל ששים

 פינה להם שיש ראשון־לציון,״ של
עומ משתיים, שעתיים בתוכנית

מפור רשימה לרפול להגיש דים
תומ ״השמאלנים שמות של טת
 מהתחנה להדיחם שיש אש״ף,' כי

הצבאית.

ת חנ  שידור ת
ת טי לי פו

פ \  פרשת באד. בזה, ד דא <
*  הוא שילון. דן של הדחתו י

 את להחליף כדי למילואים גויים
 הפגנת אחרי הראשון ביום בן־נר.
ה את שילון פתח עכשיו, שלום

 ראש־ של מדבריו בציטוט שידור
ש שאמר בגין, מנחם הממשלה.
 מילחמה היתה לא אנוש בתולדות

שי ממילחמת־הלבנון. יותר צודקת
 ״ואנחנו משלו: הערה הוסיף לון

 ההיסטוריה לסיפרי לפנות נצטרן־
ה את לבדוק כדי שלנו הישנים
האלה.״ דברים

 רתח הוא שרון, זאת שמע כאשר
 לו והורה לשפירא פנה הוא מזעם.
 התעלם שפירא שילון. את להדיח

 כך על דיווח לא ואף מההוראה
לשילון.

 פעם שרון את הרגיז שילון אך
 הבקרים באחד ציטט הוא נוספת.

ה על שכתבו עיתוני־הבוקר, את

 מפגישה שילון שיצא אחרי רק
 הפרשה על להגיב הסכים הוא זו,

 ידיעתי ״למיטב ד אמר השאר ובין
 על-ידי התקבלה הזאת ההחלטה
מ הנמצאים צבאיים לא גורמים

 שר- קרי הצבאית, למערכת חוץ
 גלי- את להפוך המבקש הביטחון,

 מילחנד את שתילחם לתחנה צה״ל
 הפר־ האינטרסים את ותשרת תו

שלו.״ טיים־פוליטיים
ל מודעים כבר הצבאית בתחנה

ה את להפוך שרון של ניסיונותיו
 רב־עוצ־ נוסף, פוליטי לכוח תחנה

 המאבק לקראת צובר שהוא מה,
 ראשות על המאבק — שלו הגדול

ש בטוחים בגלי־צה״ל הממשלה.
 בתחנה הימין התעוררות מאחרי
 שפירא את הן להדיח הרצון עומד

במקו ולמנות שלו, אילון את והן
 חשוב לשרון לשרון. אומרי־הן מם
 מסיבה הקטנה בתחנה יישב מי

הטל בשיתוף גלי־צה״ל, נוספת:
 מישדרי- עורכים הלימודית. וויזיה

ל שר־הביטחון יכול וכך טלוויזיה
למירקע. חדיר

לתפ כשנה לפני נבחר שפירא
כ בטלוויזיה. התוכניות מנהל קיד

 ועדי־עובדים של מלחצים תוצאה
 לא עדיין הוא פנימיים, וסיכסוכים

 מוכנים בגלי־צה״ל לתפקידו. נכנס
 גם לטרפד מנסה ששרון להישבע

זה. מינוי
ה התחנה, של הנוכחי המפקד

 מטרה ארוכה תקופה כבר משמש
 במדיניות לנקוט העדיף ללחצים,

ב־ ״התבצרות כינה שהוא מה של

מנסה שוון, אריק שו־הב־טחון,
ו ט ה  הצבאית התחנה אס ל
ח ו נ טי ל לי ה, פו מ צ עו ב־ ו

 בבוא נו, להשתמש שיובל נו■
הממשלה לואשות במאבק העת,

 בלבנון. ישראל נקלעה שאליו מצב
 המצב את רואים כיצד ציטט הוא

 תוך — הפלסטינים האמריקאים,
 אש״ף ללוחמי מלקרוא נמנע שהוא

 והלבנונים. הנוצרים — ״מחבלים״
 במכוניתו, לתוכנית שהאזין שרון,
 המישפט שמע-את כאשר אך זעם.

שי כנשוו־נחש. קפץ הוא האחרת,
 מהפלונטר יוצאים ״איך :שאל לון

לשפי להתקשר מיהר שרון י״ הזה
ה שידור את להפסיק דרש רא,

 מייד. שילון את ולהדיח תוכנית
נמשך. והשידור סירב, שפירא

 התברר כאשר יומיים, כעבור רק
הגי לשדר, ממשיך ששילון לשרון

 האלוף אכ״א, מראש הוראה עה
מתפקידו. להעבירו נתיב, משה

 שפירא, של לחדרו זומן שילון
 שילון ההחלטה. על לו נמסר שם

 הרדיופוניות ההערות כל נדהם.
 מפקדי־ה־ של ביקורת עברו שלו

 מהמותן. שליפות אינן הן תחנה.
 מגוחך שזה טענו שילון של חברים

ה מערכת בראש שעמד שהאיש
 מיב־ ועבר הטלוויזיה של חדשות

 לשדר יכול לא רבים, ביטחון דקי
חצי־בידורית. בתוכנית
 ואמרו התבדחו הצבאית בתחנה

 את ראיין כאשר כי הודח ששילון
 שמונה לנדאו, אלי שרון, של ידידו
 ה־ של המנהלים מועצת ליו״ר

 אילו אותו לשאול העז הוא שק״ם,
 ל- מביא הוא כלכליים כישורים

שק״ס.
 הוא ההדחה, על רפול שמע כאשר

 בשיחה לפגישה. שילון את זימן
 דקות כעשרים במשך שהתקיימה

 לא אך שילון לדברי רפול האזין
עליהם. הגיב

 על שימור לצורך הקיימות עמדות
ה לתחנה שקרה מה אך הקיים.״

 תקופתו מאז והדינמית פופולארית
 את בספק מעמיד ליבני, יצחק של

שפירא. של דרכך
ל בתחנה העניינים התחילו מאז

הדל למנוע שפירא ניסה התחמם.
 קיווה הוא החוצה. הפרשיות פת

לת שפלש שרון, את יעצור שרפול
 סגנו וגם שפירא אך אחריותו. חום

 הם שילון, שאחרי בעובדה מכירים
בתור. הבאים

בתח האווירה התלהטה בינתיים
 כדי מוקלטות הפורום ישיבות נה.

החו מסולף מידע הדלפת למנוע
בטל לדבר חוששים אנשים צה.
 מי שיש טוענים התחנה עובדי פון.

 יום מדי שרון ללישכת שמדווח
 מה. אמר ומי בתחנה, מתרחש מה

 חוקר ימנה לא שרפול מקווים הכל
עצ קור בתחנה. המתרחש לבדיקת

 במלון מישפחתית לחופשה יצא מו
 לפניות עונה ולא בחיפה, כרמל דן

אליו. עיתונאים של
ש הרי חוקר, ימונה לא אם גם

 לשרון רשימות־העובדים העברת
 תהיה לרעה. משמעותי שינוי היא

 מילחמת מאז הראשונה הפעם זו
 התחנה עובדי שמרבית ששת־הימים

 והשקפת־עול־ דיעותיהם על ייחקרו
ה הגורמים שיסיקו המסקנות מם.

 הסכנה בלתי-חשובות. הן צבאיים
 המחשבה ולחרות הביטוי לחופש

מוחשית. כבר היא
הש את לבדוק מישהו רצה אם
 ודיכויו המתמשך הכיבוש פעות

 עצמם, הישראלים על אחר עם של
הדוג אחת היא גלי־צה״ל פרשת

 לכך. העצובות מות
ת רי שי ש ון י צי ־ בן רין ו ט צי
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במדינה
מיפלגות

תי ת שגי גת.9ש ש לו קו
 קיבלו ספ״ם פעילי
 להפצה כרוז ממיפלגתס

 מן והופתעו - הערבי ברחוב
 הפיתאומית התפלת

הסיפלגה. בעמדת
הער ברחוב מפ״ם פעילי לרוב

 המילה־ נגד נחרצות עמדות היו בי
ל כרוז הוציאו הם בלבנון. חמה

ה והאוהדים הפעילים בין חלוקה
 של כותרתו מפ״ם. של ערביים
 שו־ מזמין ״סרטאווי :היתר, הכרוז

 עם לשיחות בישראל חרי־השלום
 מיומון שנלקחה הכותרת, אש״ף.״

ב גם הופיעה המשמר, על מפ״ם
 וקטעי הכותרות יתר ככל ערבית,

בער שהופיעו בכרוז, העיתונות
בית.

 הכרוז של הערביים הקוראים
 קריאתו כי הרושם את לקבל יכלו
 לאנשי סרטאווי עיצאם הד״ר של

התקב השלום, שוחרי שבין מפ״ם
 זו. מיפלגה על-ידי בהתלהבות לה

גלו (ראה בכרוז השניה הכותרת
 טלפונית שיחה על התבססה פה)

 מוחמד מפ״ם, ח״כ בין שנערכה
 באירופה. אש״ף נציג ובין ואתה

 כי האחרון הודיע שבה סרטאווי,
 להידבר לשוחרי־השלום קריאתו
בביי אש״ף מרכז דעת על ניתנה
רות.

ב ומשונים. שונים תירוצים
 גם מופיעים לערבים שחולק כרת

הע ברחוב מפ״ם עסקן של דבריו
 ההידברות בזכות דורי, לטיף רבי,
הישרא- שבין השלום שוחרי בין

מוזם וג׳ודי דיסנצ׳יק עידו
במישפחה נשאר הכל

שא דברים וכן והפלסטינים, ׳לים
 מפ״ם, של מזכיר־המזכירים מר

.82 ביולי 17ב־ שם־טוב, ויקטור
 הכרוז מן נשמטו מה משום אך

יומ שם־טוב ויקטור שאמר דברים
ב התפרסמו ואשר לכן, קודם יים
 היתה זו ביולי. 15ב־ המשמר על

ל שם־טוב של הרישמית תגובתו
 שם- סרטאווי. של הנועזת פנייתו

 לסרטאווי שבחים חלק אומנם טוב
 מדוע להסביר מיהר אך עצמו,

בידי נאמר וכך לפנייה. נענה אינו
: עה

 שקולו על צער הביע ״שם־טוב
 והדגיש בודד, נשאר סרסאווי של
 מצד לגינוי דבריו זכו בעבר כי

 לא אש״ף ,מנהיגי אש״ף. הנהגת
ו אומץ־הלב את שנים במשך גילו

 כדי הדרושים המדינית התבונה
 מותנית, אפילו הכרה, על להצהיר

 שם- אמר ישראל,׳ של קיומה בזכות
 של צבאי פיתרון העדיפו ,הם טוב,

ש מדיני, פיתרון ולא הסיכסוך.

 פשרה בסים על הסכם פירושו
טריטוריאלית׳.״

ה לקוראים שכוונו אלה, דברים
הת לא המישמר, על של יהודיים

 מפ״ם פעילי של לצרכיהם אימו
 יפה יודעים אלה הערבי. ברחוב

ה האזרחים בין הילכי־הרוח את
 למצוא קשה ישראל. של ערביים

 ויקטור עם שיסכימו אנשים שם
 לאי- האחריות כל שאת שבדטוב,

הפלס לבעייה מדיני פיתרון מציאת
 כתפי על להטיל אפשר טינית,
 להסביר מאוד קשה גם שם אש״ף.

 כי שם־טוב ויקטור אומר כיצד
 איש, למעשה מייצג אינו סרטאווי

הנ מצד לגינד זוכים אף ודבריו
 מוסר שוואתד בשעה אש״ף, הגת
 לגיבוי זוכה הוא כי סרטאווי בשם
בביירות. אש״ף מרכז מצד

הער ברחוב תצליח שמפ״ם כדי
 של שנציגים לכך זקוקה היא בי,

ש אנשים כמנהיגיה יראו אש״ף
שהיא כדי עימם. לשוחח ראוי

 מעריכים היהודי, ברחוב תצליח
 כמו פניות לדחות עליהם מנהיגיה,

 שונים בתירוצים סרטאווי של אלה
 וגם פה גם להצליח כדי ומשונים.

ליהו אחת בשפה לדבר צריך שם,
 ולקוות לערבים, אחת ובשפה דים

 של שפתם את מכירים אינם שאלה
 בין להשוות שיוכלו כדי אלה,

 מכ־ ולהתרשם הסותרות, הגירסות
המאו הפועלים מיפלגת של נותר.
חדת.

עיתונות
והיבשת געיל־תמות

 עלו במקביל טסש
 השטח פני על

 הירושה המאבקים־על
הצהרונים. בשני

 בבתי־חולים אושפזו בזה־אחר־זה
 ה־ בעלי שני האחרונים בשבועות

 מהס נוח ידיעות־אחרונות, צהרון
 בעיות־ :הסיבה יודקובסקי. ודוב
ה אחיו נפטר שעבר בשבוע לב•

ה מוזס. אלכסנדר נוח, של בוגר
 כה שעד הירושה, על מאבקים
ל־ התחילו לשטיח, מתחת טואטאו

השטיח. פני על צ־ף
 מערכת של המודרני בבניין

 פתח־תיקווה בדרך ידיעות־אחרונוח
 גלוייה ביקורת נשמעת בתל־אביב

 * האחרונים מצעדיהם כמה על כמעט
 על ובעיקר ויודקובסקי, מוזס של

 והפסקת הארץ עם החוזה התרת
ה שני הלוח־הכפול. של פירסומו
 הירושה לכתר העיקריים טוענים

מאחוריהם. מחנות מגייסים
 ארנץ(״נוני״) הוא העיקרי המועמד

 לתקופה עד נוח. של בנו מוזס,
 בטוחה מועמדותו נראתה האחרונה

 לא־ מכיוון צצה הסכנה אך כמעט.
 מוזם, ג׳ודי נוני, של אחותו : צפוי

 1. ש־ ונראה בקרוב. להתחתן עומדת
ב רציניות כוונות לעתיד לבעלה
 שהיה מי ניר, עמירם זהו יותר.
 ואחר־כך בטלוויזיה, צבאי כתב
 במערכת המערך של התעמולה איש

 ניר, העשירית. לכנסת הבהירות
מוזם מישפחת עם שנישואין היודע

 על למאבק הדלת את לפניו יפתהו
עצמו. את מכין כבר הירושה,

 הרחק פינה הוא זאת במיסגרת
 שהוא כפי דיעותיו, מבחינת ימינה
 * מפרסם שהוא במאמרים אותן מביע

 כתב המילחמה בתחילת בעיתון.
 — ״שקט הכותרת תחת רשימה
 שביתת־ביקורת תבע ובה יורים״,

 שבוע לפני בלבנון. המילחמה כלפי
 התקפה ובו נוסף, מאמר פירסם
 מצה״ל, ששוחרר המח״ט על חריפה

גבע. אלי
 כבר המועמדים משני אחיד לכל

 גם יש תומכים. של חבורות יש
 הוותיקים העיתונאים מבין כמה
 את לראות רוצים שהיו העיתון של

 העורך. לכתר כמועמדים עצמם
 כתב של שמותיהם את מזכירים
 את שמגר, שלמה בגרמניה, הצהרון
 בן־פורת ישעיהו את גולן, אביעזר

 ברור כמעט אך שמיר, אהרון ואת
 מישפחת בן על תיפול שההכרעה

מוזס.
במעריב מישפחתיים קשרים

 ק ברור לכל כל־כך. ברור אינו הכיוון
 העיתון, בראש העומד הזוג כי

 יוכל לא ז׳ק, ומשה שניצר שמואל
 ״וגם רב, זמן עוד ביחד להמשיך

 שאומרים כפי לחוד״, אחד כל לא
מועמד עצמו את שרואה מי בעיתון.

 קולן לצערי שם־טוב:
דד נשאר סארטאוו׳ של בו
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ש: במשר גילו לא י־

 קיו; זכות
הסיכסו ל

ליהודים מפ״ם
רצינית אינה ההזמנה

 השלום שדדזרי בוזמין סרטאודי
אש״ף עם לשיחות בישראל

בביירות אש״ף מרכז דעת על ניתנה הצהרתי סארטאווילח״בותד:
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לערכים מפ״ם
רצינית ההזמנה
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