
ידע בגין
 אריאל שד תוכניתו עד שידע היחיד השר
 בפלסטינים הפדאנגות את לשסות שרץ

 ראשרהמסשלה היה במחנות־ביירות
בנץ. מנחם

 בגין כי סיכוי כל שאיו לכך הסיבות אחת זוהי
 שיהיה ברגע כי יודע בגין שרון. להדחת יביא
 שותף היה שבגין יגלה הוא לממשלה. מחוץ ■שרון
בראש־המטשלה. כתם ויטיל תוכניותיו, לבל

ר ב ל דו ה״ צ
ע אינו די מו

 מסעם רישפית הודעה אף יצאה לא עתה עד
 בביירות. הסבה על צה״ל דובר של לישכתו
 ומפקד הרמטכ״ל על-ידי אישית נמסרו הודעות

 -קצץ של בשמו הודעה נמסרה וכן צפץ, פיקוד
 ההודעות ביו האירועים. את כביכול, שבדק, בביר״

 שזוהי בולטות,.ונראה סתירות יש האלה השונות
 הודעה למסור יכול אינו שדובר־צה״ל לכך הסיבה

 הסיבה את מוסרים אין הדובר ממישרד מוסמכת.
מוסמכת. הודעה מוציא אינו שצה״ל לכך

340 עדיין
 דובר שמוסר הרישסי המיספר

 במיל• 7צה׳ הרוגי סיספר עד צה״ל
 כסו בדיוק ,340 ;הוא הלבנץ חמת

 חודש• לפני שנמסר המיספר
ה מניין את :מוסר צה״ל דובר
 מראש מקבלו שהוא כפי הרוגים
 מניין את מעדכנים אין ושם אג׳יא,

 למסור וממשיכים צה״ל של ההרוגים
ה המניין מן כהרבה נמוך סיספר
צה״ל. חללי מיספר של אמיתי

ד עס מגעי□ מ ה
 בימים ניהלו מיפלגת־־העבודה אנשי

 דברר כדי ׳׳ל, הספד עם מגעים האחרונים
 תביעת כדפי זו סיפדגה עמדת תהיה מה

 נסיבות עד ועדת־חקירה למנות הסערך
בביירות. הטבח
 אנשי שכן המר, זבולון עם נוהלו המגעים

 בשר- אמונם את לחלוטין איבדו מיפלנת־העבודה
 אינו כבר שהוא היא והערכתם בורג, יוסף הפנים,
 במיפלגתו. למעשה. שולט,

 ראש־ של עמדתו כי מעריכים במיפלגת־העבודה
 ועדת־חקירה הקמת לגבי בגין. מנחם הממשלה.
המר. שהפעיל מהלחץ מושפעת

שרוןץ ע□ לוי
 שרון, אריאל שר־הביטחץ, שד תומכיו

 אותו לחלץ מנסים בתנועת־החרות
 שמועות הפצת על־י־די כתנועה מכידודו

 ובין כינו חדשה ברית נכרתה כאילו
לוי. דויד סגן־ראש־הממשדה,

 לאיש־סודו. לוי את הפו ששרון מספרים שרון אנשי
 הבטיח וכך חשוב, צבאי במיתקן לסיור אותו לקזז
בצעדיו. לוי של תמיכתו את

ד שרון ד מו ת י
 שר־הביטחון, של מקורביו בין הרווחת הסברה
בצמרת למתרחש בניגוד כי היא שדון, אריאל

 בין רבה תמיכה לשר־הביטחץ יש תנועת־הרות,
 ■שרץ של יריביו מנסים כך ומשום חברי־המרכז,

 שתהיה כדי ועידת־התנועה, את שוב־ושוב לדחות
 ממילחמת־הלבנץ. האפשר ככל רחוקה

 בוחרי-חרות של הציבור בין כי טוענים מקורבי־שרון
 שבוצע הטבח כמו קיצוני בצעד גם רבה !תמיכה יש

 ותמיכה בביירות. הפלסטינים של במחנות-הפליטים
בוועידת־הפיסלגזג ביטוי לידי ■תבוא זו

ת ר צ ח: ע סוו הסו

 דצמבר, בחודש תתקיים היהודית הסוכנות עצרת
 בדבר להסכם הגיעו והמערך הליכוד שראשי אחרי

המנדטים. חלוקת  שד סעסדד יהיה מה עדיין ברור לא
דולצין• אריה הנוכחי, היושב־ראש

ד י□ ג נ
ת תארגנויו ה

 לדץ עומדת הליברלית המיפלגה נשיאות
 השונות ההתארגנויות להפסקת בדרכים
במיפדגה. לאחרונה הצצות

 שמאחוריה העצמאים, בהתארגנות בעיקר מדובר
 עובדים של ובהתארגנות ברמן, יצחק השר עומד

 בשאלה גם תדון הנשיאות ״בלתי־תלויים׳׳. ליברליים
 שכן במיפלנה, הצעיר לדור ההקצבה מגיעה למי

זה. תואר על ביניהם מתחרים גופים כמה

ב צי ק ת א ה שר ל או
 בירושלים, באנודת־ד,עיתונאים צפוייה סערה

על-ידי עדיין אושר לא לשנת־הכספים 'שתקציבה

 לאשר היה צריך האגודה תקנץייעל־סי
 ומזה ,1082 באפריל 23־7 עד התקציב את

 האגודה כספי מוצאים חודשים חמישה
אישור• ללא

 בהחזקת השאר, בין משתתפת. אגודודהעיתונאים
בירושלים. בית־העי׳תונאים שהוא בית־אגתן,

ח חוק טו ת־בי או □רי
יאושר

 אחרי הכנסת׳ במליאת הראשונות ההצבעות אחת
ממלכתי, ביטוח־בריאות חוק על יהיה הפגרה,
 ושלישית. שניה לקריאה שיובא
ק חו ח ל ט ב ב מו רו אליזליוני• ה הקו

ה יהודי ק רי פ א ם־ רו ד
ד ג ת נ ל ש מ אל מ ר ש י
 פנו בדרום־אפריקה יהודים חוגים

 את שתצנן בבקשה לממשלת־ישראל
 הבאים נציגיה שד האוהדות ההתבטאויות

היבשת. בדרום לביקור
 הדמוקרטיה את לשבח נוהגים אלד, נציגים

 פוגעים הם היהודים, לדברי ובכך, בדרום־אפריקה
 הציבור ראשי בין שנוצרת העדינה במערכת־היחסים

שם. השחור והציבור היהודי

ה שנה ב טו
לי א ע ל ב ג

 שלהו במילואים קציני־צה״ל 22
 אדי ׳׳ט דמה שנה־טוכה איגרת ביחד
המע לביירות להיכנס שסירב גבע,

חטיבתו. בראש רבית
 הזדהות באיגרתם מביעים הקצינים

גבע. שד צעדו עם

י□1[<אזי
צ נוטשים ל״ ג

 צמח מינה ד״ר שערכה סקר־המאזינים תוצאות
 הצבאית, תחנת־השידור את נוטשים שמאזינים מגלה

 בחודשים לסתימת־פה מוקד שהיו בתוכניות
האחרונים.

 ■תוכנית־הבוקר מאזיני שמיספר צויין שפורסם בסקר
 בן־נר, יצחק נמנה מגישיה שעם דעכשיו. נכון
 המתחרה, התוכנית אחוז. 11.4ל־ אחוז 18מ־ ירד

 בעלייה, נמצאת ,׳ב ברשת המוגשת הרשת, צבעי כל
 אחתים. 9.2 לה מאזינים וכיום

 כסיכה המועלות האפשרויות אחת
 את איבדו שהמאזינים היא למימצאים

 שיש ברור שעתה תוכניות באותן אמונם
 והתיישרות חמורה פנימית צנזורה בהן
שר־הביטחון. לישכת או המטכ״ל קו עם

ח של מ מ ,,!דון ,
ל קו ס ב ר
 ב• שנערכה ראש־השנה, תפילת

הרא ביום בירושלים שלמה״ ,,היכל
 כתפילה מאוד. פוליטית היתה שון,
 ו־ נבון, יצחק נשיא־המדינה, נכחו

ה את בגין• מנחם ראש־הסמשלה,
 גורן, שלמה הראשי, הרב ניהל תפילה
 מדיניותו בזכות פוליטי נאום שנשא

 לנשיא־ רכה מבוכה וגרם בגין, של
המדינה.
 לקטע המתפללים הגיעו כאשר
 ״להעביר אומרים שבו התפילה
 רבים הרימו הארץ״ סן זדון ממשלת

 סבוכה וגרסו קולם, את מהמתפללים
 כאותה בגין. מנחם לראש־הססשדה,

 מפגינים בפיזור השוטרים עסקו שעה
ביתו. ליד

בדי צ עו ל״ ג
ד ג ר ו א פ
 מפקד לתפקיד שר־הכיטחץ שד מועמדו

 מפתיע בגיבוי יזכה בן־ישי, רון גלי־צה״ל,
 עדנה השדרנית מינוי למניעת במאבקו

בתחנה. לתפקיד־מפתח פאר
 של לקידומה בהתנגדות מאוחדים התחנה עובדי
 הרמטב״ל ידידה, על־ידי לתחנה שהובאה ■פאר,

איתן. רפאל

א יוצרים ר ל דו שי ל
 בגלי־צה׳׳ל, שהתנהלה החקירה בעת

 קור אבשלום של האשמותיהם כעיקבות
 פיזמונאים 30 התארגנו הראוכני, ועמנואל

 משותפת דרישה עד וחתמו ומחברים
 כגלי־צה״ל, יצירותיהם את להשמיע שלא

בתחנה. המק־קרתיזם תופעת נגד במחאה
 את לעכב ביקש שפירא. צבי התחנה, מפקד

 חקירתו. את הקצין־הבודק שיסיים עד העצומה
העצומה. נגנזה החקירה־ תוצאות פירסום ■ואחרי

ה ד בו ע ה
ת ר עו ב׳ ד ק הי .

 קרה כיצד יבדקו בהסתדרות גורמים
 בתשלום מסיבות עורכות שמועצות־פועלים

תל־אביב. כחוף ״היקב׳, הליכוד בסועדץ
 לחוגגים הוסבר לא אחד במיקרה שלפחות ■נראה
 למנוע — הבדיקה מטרת מיפלגתי. מועדת שזהו

מיקרים. הישנות

ה ר ב ה ח ש ד ח
ר ח ס מי ל

 בחברת התעניינות יש התל-אביבית בבורסה
 (״הקרח״) מייק שהקים וניירות־ערך השקעות

 אירגון יושב־ראש בעבר שהיד, מי גולדשטיין,
הקטנים. המשקיעים

*


