
 בעובדה אותו ומסביר זד״ במינוי מעוניין דיין משה
 המשרד שבצמרת מחייב הגדול הביטחון תקציב כי

מ אחו כדברי קטן,״ ״שר־אוצר איש־כלכלה, יעמוד
מקורביו.

 נאמן בהיותו גדולתו עיקר אשר איש של זה, מינוי
 קשתי, משה המנכ״ל של צעדיו את יצר לדיין, אישית

אשכול. לוי המנוח מקודמו, דיין ירש אותו

 לגולדה דיין שעשה הוויתורים לאור
 היתה בהם מינויים של במישור מאיר

 הסברה הובעה מעוניינת, ראש־הממשלה
למינוי. התנגדותה את תסיר שגולדה

 - עוכב איר
ידיד של מינויו

ה השרים סגני ששת אושרו בה הממשלה, בישיבת
 — גח״ל ח״ב של מינויו גם להתאשר עמד ראשונים,

שר־התחבורה. כסגן ידיד, מנחם
הח והשר מנוסח, היה בבר המינוי כתב

לה ועמד עליו, חתם א,? וייצמן, עזר דש,
 החליט כאשר - הממשלה למזכיר גישו

הגשתו.. את לדחות
 את לשקול החליט כי ,־$**־מדוע הסביר לא הוא
 בגין, מנחם לשר פנה ידיד תשומת־לב. ביתר העניין
 ובא בלבד, זמני הוא העיכוב כי נענה הסברים, ביקש

למ וכדי מקרוב, להכירו שהות לוייצמן לתת כדי רק
 במינויו שקשור מה כל כאילו בציבור, הרושם את נוע
מראש. שנעשו קנוניות, פרי הוא וייצמן של

 את מלקבל הוזהר שוייצמן היא האמת
מתאי כישורים היעדר בשל כסגנו, ידיד
סגן־שר. לתפקיד מים

 תצורה גודל
ההסתדרות? לממשלת

כ המכהנת — המרכזת הוועדה של הרכבתה אחרי
 כי בדרישה, גח״ל אנשי יצאו — ההסתדרות ממשלת
ממשלת־הליכוד־הלאומי. כדוגמת זה, לגוף גם יצורפו

 שפסל בן־אהרון, יצחק החדש, המזכיר
 השבוע לפתע רמז זו, אפשרות בתחילה

 :חרות איש לדברי בנושא. לדון נכונותו על
אחר...״ ממקום באה שהיוזמה ״ייתכן

פסקוי-דיו 9
?״ יהודי ״מיהו בשאלת

 הקרובים בימים להוציא עומד העליון בית־המשפט
 בשאלה, שליט בני של עתירתו בעניין פסק־הדין את

יהודי. מיהו
עו העליון ביהמ״ש של המיוחד ההרכב

כלו נפרדים, פסקי־דין תשעה להוציא מד
נפרד. פסק-דין השופטים מן אחד כל מר,

ביו היחסים התחדדו

 חברת כי בעקשנות, טענו לאחרונה שנפוצו שסועות
 ארובת זאת לבנות• התחייבותה את קיימה לא החשמל

משרד־ שפסק כפי מטר, 150 של בגובה ד רדינג
ב ארובה רק כי קבעו שהמומחים למרות הבריאות,

מתוטבי זיהום סכנת למנוע עשויה מטר 250 של גובה
תל־אביב.

 פגורסקי אבי המגרד נשלח אלה שמועות בעיקבות
ת מ  התברר הארובה. גובה את שמדד הזה העולם רוז

 ניטר כארבעה כלומר, בלבד, 146.08 הוא גובהה כי
 הכוח תחנת בניית מנהלי אולם הנדרש. מהגובה פחות
הנוכחי גובהה שזוז! להם ידוע כי הסבירו ך (לדינג

 האבן מיבנה לתון להכניס עומדים הם הארובה. של
החו שתבלוטנה מתכת, ארובות שלוש עוד הארובה של
מטר. 150 יהיה הארובה של הסופי שהגובה כן צה,

 שליד הדלק מיכלי כאילו .אחרת, להאשמה בקשר
 כי הבנייה, מנהלי הסבירו באדמה, שוקעים התחנה
מפעי הם וכי תל־אביב, איזור בכל קיימת זו תופעה

 עד המיכלים את להשקיע ~כדי מיכניים אמצעים לים
 בעתיד יתחוללו שלא כדי המכסימלי, השקיעה לקו

צפויות. בלתי הפרעות

 לביא דליה
לזמרת הופכת

 בסרטים ביותר שהצליחה הישראלית כוכבת־הקולנוע
 בקאריירה להתחיל עומדת לביא, דליה בינלאומיים,

זמרת. של
 הגיעה ועמוק, צרוד אלט קול בעלת שהיא דליה,

 טלוויזיה בתוכנית הופיעה היא במיקרה. הזימרה אל
 עימו יחד שרה הבריטית, בטלוויזיה טופול חיים .של

 אותה, שמע תקליטים חברת של בעליה ישראלי. שיר
 לשכור שבא בעת במיקרה, שוב עימה שנפגש אחרי

 מיספר להקליט לנסות הציע הלונדונית, דירתה את
 שירים שרה היא בו דליה, של הראשון התקליט שירים.

להצלחה. זוכה למענה, במיוחד שחוברו
 בישראל, כחופשה עתה השוהה דליה,

לח עומדת האנגלי, מבעלה גירושיה לפני
 שירה בתוכנית להשתתף כדי ללונדון, זור
 עוד ולהקליט בטלוויזיה ריצ׳ארד קליף של

שירים. מיספר

מישרות יתבל גח״ל
בשרות-החוץ

 הישראלי המחזמר הצגת
בספקו בלונדון, ״קןזבלו״

 ״קזכלף הישראלי המחזמר של הצגתו
 של בכיכובו בלונדון, האנגלית בגירסה

שהמפי־ אחרי בספק, עומדת גאון, יהורם
עצו סכומים השקיעו כבר האנגליים קיפ
ב ההצגה והכנת המחזמר לתרגום מים

גודיק. גיורא הישראלי האמרגן עם שיתוף
 התעוררו הבכורה הצגת שלפני האחרונים בשלבים

 הצלחןו סיכויי לגבי ספקות האנגליים המפיקים אצל
— אופיינית ישראלית בבעיה העוסק המחזמר של

לה שלן* מוטב לא אם שוקלים והם — גלויות קיבוץ
 ויהורם נדחתה ההצגה כי נראה זה בשלב בכלל. ציגו
 —אנגלית בקופרודוקציה להשתתף כדי לארץ חזר גאון

 סיכויי שגם ירושלים, ירושלים, בשם סרט ישראלית,
עדיין. ברורים טרם הפרטתו )

עמיעד לביו ,רבינוביץ
 רבינוביץ׳, יהושע תל־אביב, עיריית ראש בין היחסים

 מנהל לשעבר עמיעד, אריאל המערך מטעם סגנו לבין
האחרונים. בימים התחדדו משרד־החקלאות,

 שרכינוכיץ' מכף מאוכזב שעמיעד נראה
 כפי חופשית, ויד סמכויות די לו הותיר לא

הבחירות. לפני לו שהובטח

 בצמרת שערורייה
בארה״ב הציונית

לפ להתגייס נדרשים אמריקה שציוני בשעה דווקא
 מזעזעת ארה״ב,—ישראל משבר לרגל מדינית עולה

שם. הציונית ההסתדרות צמרת את גדולה שערורייה
 אבריאל אהוד בישראל, הסוכנות ראשי

 בתלונות להתערב נדרשו פינקוס, ולואי
 אמריקה, ציוני נשיא נגד ואחרות כספיות

טורצ׳ינר. ז׳ק

 אלף 50כ־ שהילודה בכך טורצ׳ינר נאשם השאר בין
 פושט־רגל, לידיד הציונית ההסתדרות מכספי דולאר

 שהחברות בשעה דזזקא המנגנון הוצאות את ניסח וכי
 ירידה יחידות, 38,443ל־ ירדה אמריקה ציוני בהסתדרות

הקודמת. השנה לעומת לאלף קרוב של

שום־ יוסף ד״ר החרות, תנועת מטעם לשעבר הח״כ
 כפיצוי בכיר דיפלומאטי לתפקיד להתמנות עומד מן,

הש לכנסת גח״ל מועמדי ברשימת נכלל שלא כך על *
ביעית.

ב שגריר או כציר יתמנה אשר שופמן,
מכ אחד רק הינו בנלוכם, ממדינות אחת

 מישרות לקבל העומדים גח״ל אנשי מה
 מגד הקמת מהסכם כחלק בשרות־החוץ,
הנוכחית. שלת־הליכוד

 להתמנית האפשרות גח״ל מאנשי נמנעה עתה עד
שגרירים. או כצירים

 תתנגד לא גולדה
כסגו־שר ביהיע למינוי

 את למנות התוכנית הפרק מן ירדה לא
לענ הביטחון שר סגן לתפקיד יעקבי גד

מינהל. ייני

 של גובהה מה
ד׳״ ״רדינג אר־בת

 הפסקת־האש הסכם בוטל
 המשטרה בין

התחתון העולם ואנשי
 משטרת־ישראל בין הבלתי־כתוב הג׳נטלמני ההסכם

 מנשק־חם באש לפתוח שלא התחתון, העולם לאנשי
 בפני עומד — רבות שנים שקויים הסכם — זה על זה

 של ביריותיהם רואים המשטרה שאנשי נראה ביטולו.
 * ברמת־גן, יהלומים מלטשת ,לשדו? שניסו - השודדים,

 דעולם מצד הסכם הפרת ופציעתם, השוטרים לעבר
התחתון.

 המדור אנשי היססו לא כף על בתגובה
ב לפתוח תל-אביב משטרת של המרכזי

 חשוד, צעיר על באש השבוע השני יום
 היום לאור חשודה חבילה בידו שנשא
תל-אביב. נמל ליד הסירה יורדי ברחוב

 צעיר יהודאי, דרורי לעבר בתת־מקלע ירו השוטרים
שה הסתבר אחר־כך רק היום. לאור מכרם־התימנים,

דבר. שום הכילה לא שבידו חבילה
 במדיניות ש־נוי בכך רואים התחתון העולם בחוגי

 שהפרה הראשונה היתר, המשטרה כי טוענים המשטרה,
 אל־ לעבר שנים חמש לפני באש פתחה ההסכם, את

חיפה. בדרך בפריצה חשוד שהיה צעירי, ברט
 לידיעת העבירו התחתון העולם מחוגי

 לפתוח שוטרים ימשיכו אם כי המשטרה,
 העולם עלול וחשודים, פורצים לעבר כאש

 לעבר רימוני-יד בזריקת להגיב התחתון
משטרה. ניידות


