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זורה?1למפו־־!ג ש1עו ■
 פרד נגד אמצעים לנקוט ממישרד־הביטחון תובעים כתבי־חוץ כמה

 היחסים פרשת את שחקר ,,אן־בי־ס רשת־הסלוויזיה כתב פראנסיס,
 את ״קצת״ שהפר עיתונאי בראיון ושהודה ואיראן, ישראל בין

תקנות־הצנזורה.
 פגי על יתרון לו נתן זה האחריס. הכתבים בעיני

 לעיון שלהם החומר את להגיש המקפידים הכתבים
הצבאית. הצנזורה

 לשקול יהיה מישרד־הביטחון ועל הארץ, את עזב כבר פראנסיס
.,אן־בי־ס כלפי לנהוג כיצר סראגסיס

דמיאניוק:
סירבו האמריקאים

 בפח־ לדבריו שנמצא מיסמך, ארצה איתו הביא הבן דמיאניוק ג׳ון
 הנאצים. בפשעי המטפל האמריקאי המישרד האו־אס־איי, של האשפה

 הוא אין לרעהו. במישרד אחד פרקליט של פנימית התכתבות זוהי
.1986 בסוך שנכתב נראה אך תאריך, נושא

 המיסמכים את להעביר האמריקאים יסרבו מדוע מנמק המיכתב
 של לפרקליטיו (כנראה למעוניינים לפרשת־דמיאניוק הנוגעים

דמיאניוק).
 מהסיבות מתיקינו, מידע למסירת להתנגד שעלינו לציין רוצה ״אני

 הנאשם. כלפי וההגינות הישראלית התביעה לחוסן דאגה )1(הבאות:
 ולהזיק) לפגוע בנקל לגלות(ויכול עלול זה בשלב שלנו החומר שיחרור

הישראלית.״ התביעה של לאסטראטגיה
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מתחזק נעילוא ■
 שאירגן בכפר־המכביה, בכנס שעבר בשבוע נכחו חברי־מרכז 500:־

מילוא. רוני השיר
 בכנס לעצמו. חוור שהוא כעת מסתמן נחלש, שמילוא בליכוד סברו שבה תקופה לאחר
 והכיוונים המחנות בכל פועלים מילוא של עוזריו בליכוד. המחנות מכל חברי־מרכז נכחו

 בתנועה. המקובלים השרים כאהד מילוא נחשב והיום :תנועה,
 מסמנים רצון, מיכאל חירות, צעירי ויו״ר איתן מיכאל ח״כ בעבר, ממקורביו שניים

 הפוליטית־הא־שית הברית את לזנוח בכוונתם אין לחישוקים חבירתם שלמרות :אחרונה
מילוא. עם שלהם

 למישרד־לאיכות־הסביבה. הקשורות החברות באחת תפקיד בקרוב לקבל כנראה עומד ־צוו
למילוא. אחרת או זו בצורה כיוס קשורים בליכוד הצעירים הכוחות מרבית :ם

ב.נקודה סערה ■
 חריפים מאמרי־ביקורת שני פירפום בעיקבות המתנחלים בציבור סערה
 הרדיו תחנת ,7 ערוץ על יש״ע) מועצת ״נקודה״(ביטאון בעיתון ביותר

לפעילותה. שנה במלאת ״גוש־אמונים״, אנשי שמפעילים
 רדיו?״) סגל(״זה וחגי מעליבה") וולף(״פרימיטיביות תמי של מאמריהם פירסום בעיקבות
 הראל, ישראל בבית־העורך, רבות ומחאות נזעמות קריאות־טלפון התקבלו בנקודה.

ובמערכת־העיתון.
 העיתון. על מנויים להיות מעוניינים הם אין הדברים פירסום אחרי כי הודיעו קוראים
 הקוראים למחאות עמודים שלושה הוקדשו שעבר, בשבוע שיצא נקווה, של האחרון בגליון

?"7 בערוץ נקודה מקנא ״ואולי הכותרת: תחת המאמרים פירסום על

ביבר
8

א ן ר לןש ב י ב

־ ת ו ר ד ת ס ה ל
 ראשיענף־הווי־ובידור לשעבר מחלקת־ההסברה, איש ביבר, שאול

 שכיר מהחודש, החל יהיה, פלמ״חניק־עובר, לשעבר בצה״ל,
 ההסתדרות. של והאירועים התרבות במחלקת

 ההסתדרות, שנות 70 חגיגות אירגון על מופקד ביבר
 ידי על שנוסד ההגנה, אירגץ חגיגות ובמיוחד

בדיוק. שנים 70 לפני ההסתדרות,

אזלי לך לאליקי□ שמיר אמר לעז
 סף על כמעט הפעילים היו התחייה ^

 שוהה נאמן, יובל התנועה, יו״ר הייאוש.
 שוהה ולדמן אליעזר והרב בחו״ל, הזמן כל

 כמעט ביחד שניהם שלו. בישיבה בעיקר
 הבימה את ומשאירים בכנסת, מופיעים ואינם
ולרפול. לגנדי

 התחייה, על שומע אינו הציבור בקיצור:
מהתחייה. ולא

 וולדמן נאמן פיתרון: שם מצאו השבוע
 באחד בכנסת מחברותם יתפטרו כי הודיעו

 ואל־ שפט גרשון ייכנסו במקומם בפברואר.
העצני. יקים

 האיש הוא העצני. במהלך: העיקרי הקלף
 בבית־המחוקקים הזרקורים את למשוך האמור

זה. את יעשה גם והוא הישראלי.

הידר של שנתיים אחרי בא מהלך *
וא־ רפול עם הפילוג את שכללו דרות, !

 עם ממשלת־אחדות, של ״בתקופה נאמן:
 נגמר בכלל, ישנו אם ויכוח, כל מאסיבי, רוב

אופוזיצ למיפלגה והקבינט. הממשלה ברמת
 הבימה של התפקיד רק נותר בכנסת יונית

התיקשורתית.
מת ארץ־ישראל על שהמאבק חשים ״אנו

 הבימה ולכן ביותר, מכריעים לשלבים קרב
 אני ביותר. החשובים משדות־הקרב אחד היא

 מי בהתחייה יש תיקשורתית. אישיות אינני
 לאל־ כוונתי ממני. טוב זאת לעשות שמסוגל

 אהיה לא שאם חשבתי ולכן העצני. יקים
 היכולת רמת תעלה ייכנס, ואליקים בכנסת,

הסיעה." של התיקשורתית
 מהכנסת שהירהורי־הפרישה מודה נאמן

 אלא ממשלת־האחדות, קום אחרי מייד בו עלו
ב בהתייחסו זאת", איפשרו לא ש״הנסיבות

שתלו בהתחייה סברו שבשעתו לכך עיקר
 לטובתם תסתיים התורה" ״דגל נגד נתם

לכנסת. שפט יצטרף וכך בוועדת־הכנסת,

הזמן זה

 ולמולדת, לצומת רבים חברים מעבר נשיו,
 לשלושה (מחמישה לכנסת בבחירות המפלה

 בכנסת הסיעה של בפעילותה ושפל מנדטים)
המ אם עדיין ברור לא בכלל. התנועה ושל
 — אחרות בסיבות כמובן, שנומק, — הלך

 הוותיקה ההנהגה של שילטונה את ישמר
 שינויים של תהליך יאיץ שדווקא או בתנועה,
יותר. מקיפים

 את לפנות וולדמן נאמן החליטו מדוע
 פעילי־ של שהרצון ספק אין בכנסת? מקומם

להח חלקו את תרם פניה לשינוי התנועה
 כבדות־ ,אחרות סיבות גם קיימות אך לטתם.

 שפע יש נאמן, לפיסיקה, לפרופסור מישקל.
 הוא ובינלאומיים. לאומיים מדעיים, עיסוקים

 מבכירי-המרענים כאחד ונחשב במחקר עוסק
 הוועדה חבר הוא הגרעינית. הפיסיקה בתחום

 הסוכנות־ה־ ויושב־ראש אטומית, לאנרגיה
 תפקידים עוד לו יש ישראלית־לחקר־החלל.

פורסמו. שטרם חשאיים,
 )64( נאמן מרבה הרבים עיסוקיו בשל
 מישכן־ את פוקד ואינו וכמעט בחו״ל, לשהות
 בשנה במיוחד הפרלמנטרית, תרומתו הכנסת.

מיזערית. האחרונה,

ה לבית־המישפט כיום עברה זו תלונה
תוצ יהיו מה כעת ברור לא וכלל מחוזי,
 החלטת־הפרישה את יישם לא נאמן אותיה.

 רק ייכנס שאם חשש שכן לכן, קודם שלו
 משלושת שניים יהיו ברשימה) 4 (מס׳ שפט

ה וייפגע דתיים, התחייה של חברי־הכנסת
שבתוכה. העדין איזון

 ),52(ולדמן הרב פתר הזאת הבעייה את
 ולדמן, גם דומה. למסקנה באחרונה שהגיע

 ייזכר לא בכנסת, השנייה הקדנציה לו שזו
 בית־ה־ של המבריקים הפרלמנטרים כאחד

 הקדיש זמנו מרבית את הישראלי. מחוקקים
 שהוא בקריית־ארבע, לישיבת־ההסדר ולדמן
בראשה. עומד

 בחזית לבדה כהן גאולה נותרה למעשה
 החדש הח״כ צומת(עם סיעות הפרלמנטרית.

 ומולדת צידון) יואש והתיקשורתי, החרוץ
 מיטיב הוא שגם זאבי, רחבעם (בראשות

 המתחרות הזרקורים) אור את אליו למשוך
יותר. אטרקטיביות הפכו

 הוא אף להתפטר ולדמן של נכונותו
5 מס׳ של לכניסתו הדרך את סללה מהכנסת


