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 הצהרון השבוע התפאר בו ה״סקופ״
 ביום ראשית ככותרת כשפירסם ״מעריב״,

 הקרובה פרישתו דבר את השבוע השני
 למנותו והתוכנית בר־לב חיים הרמטב״ל של

 מדוייקת חזרה אלא היה לא בממשלה, בשר
 קודם שבועות שלושה שפורסמה כתבה על

השי שירותי כי העובדה הזה״. ב״העולם לכן
 היתה כאילו זו, ידיעה על בלהיטות לחזור מיהרו דור

מגוחך. באור אותם העמידה חדשה,
 העולם פירסם )1781 הזה (העולם באוקטובר 20ב־

לממ יצורף בר־לב ״חיים הידיעה: את בשער הוה
לצי שהביאו הנסיבות על מפורטת בכתבה שלה.״

 העולם אז כתב לממשלה, בר־לב של המתוכנן רופו
 בר־לב חיים של כהונתו ״תקופת השאר: בין הזה.

הפ הקרוב. ינואר בחודש להסתיים עומדת כרמטכ״ל,
 בשנות בר־לב שרכש וההילה המתמשכת האש סקת

המפק לחילופי נוח רקע יוצרות כרמטכ״ל, כהונתו
 מתפקיד בר־לב של הקרובה פרישתו בצה״ל... דים

 תקופת אחרי הפוליטיים לחיים וכניסתו הרמטכ״ל
 את יקדים שבר־לב לאפשרות הביאו קצרה, נופש
 לכהן יספיק בר־לב בממשלה. חודשים מיספר רבין

 בעוד להציבו כדי זמן מספיק הנוכחית בממשלה
המערך.״ רשימת בראש מכובד במקום שנתיים

 מפלגת בצמרת הנטייה גוברת בינתיים
 ראש- לכהונת כר־לב את להכשיר העבודה

 ואולי שנתיים בעוד אולי הבא, הממשלה
 עשוי ברמטכ״ל מקומו את שנים. שש כעוד

 דוד האלוף הקרוב ינואר כחודש לרשת
אג״ם. ראש אלעזר, (״דדו״)

ת3ת 0־101* דו  ז-
ה שד גולד

וגוברת. הולכת בממשלה מאיר גולדה של בדידותה
 עם מלהתייעץ גולדה חדלה למעשה

 ספיר פינחס אכן, אבא כגון הבכירים, שריה
 עם רק מגע מקיימת היא אלון. יגאל וסגנה

 שניהם גלילי. וישראל דיין משה :שרים שני
הסתייגות. בלי דעתה את מקבלים

 בולטות החלו גולדה של הדיקטטוריות הנטיות
 היתד, כה שעד בעוד האחרונות. בישיבות ויותר יותר

 ואחר- דעתם, את תחילה להביע לשרים נותנת גולדה
 החלה היא לה, הרצויה ברוח הדיון את מסכמת כך

 ובכך הוויכוח, בראשית מסקנותיה את להודיע לאחרונה
ממש. של דיון בכלל למנוע

ס הקיצוץ ^י  בתק
 - הבטחון

אופטית טעות
לקי להסכים דיין משה שר־הביטחון של נכונותו

 אותו הביטחון, בתקציב ל״י מיליון 500 בסך צוצים
 תרגיל אלא אינו מלכתחילה, להגיש משרדו התכוון

הסחת־דעת. של
 מסתבר בקיצוץ. בלל מדובר אץ למעשה

 לתקופה המיועד תקציב להגיש עומד שדיין
 את לעצמו שומר הוא הפסקת־אש. של

 שנת במרוצת נוסה תקציב לבקש הזכות
למר■ רק הוא שהקיצוץ בך הכאה, התקציב

 תטאסש נפשך
י ט א ו פ *0 ה ך ל ?

 של המרכזי הוועד יו״ר סנה, משה ד״ר
האי מלחמתו את לאחרונה הגביר מק״י,
וילנסקה. אסתר המפלגה כמנהיגת שית

 נאמניו התקיפו העם קול של רצופים גליונות בשני
בהת אותה האשימו קצף, בשצף וילנסקה את סנה של

 קבוצה בראש עומדת וילנסקה סנה. על אישיות קפות
לח מהמפלגה התובעים וצעיריה, המפלגה ותיקי של
סיפו ללא שלום בעד תקיף אנטי־ממשלתי לקו זור
 דימוק- האנטי החוקים נגד תקיף מאבק ובעד חים

בכנסת. להעביר מנסה שהממשלה רטיים
 שלא החליטה מק״י של הפוליטית שהלישכה אחרי
שבי לאיסור החוק נגד המשמרות בהפגנת להשתתף

 חדש, כוח — הזה העולם תנועות וביצעו שיזמו תות,
 במק״י רבים חברים התקוממו ושי״ח, ברית־השמאל

 מק״י דובר נאלץ בתגובה, הלישכה. החלטת נגד
להפ הלישכה החליטה כאילו הודעה לפרסם

 חברי הזה״. ״העולם עם לא אך שי״ח, עם גין
 הניטמעת הלי״טכה, לקו המתנגדים המפלגה

ופת הכוזב ״ההסבר״ את קיבלו לא לסנה,
 המרכזי, לוועד עצומת־חברים בהחתמת חו

הלייטכה. החלטת נגד

ערבי□ 3000כ־
נרשמנו

באירופה לעבודה
מ רובם ערביים, מקצוע בעלי אלפים כשלושת

לחב מועמדותם את הציעו כבר המוחזקים, השטחים
 העומדת סער, עקיבא של בניהולו הישראלית, רה

אירופה. לארצות עובדים לייצא
 בי הסתבר קודמות לידיעות בניגוד
ש עד נדחתה, אלא בוטלה לא התוכנית
הער הפועלים מיועדים אליהם המדינות

 של ייבואם את רשמית יאשרו לצאת, כים
 רשיונות. עבורם ויבינו פלסטינים פועלים

לפועל. הוצאתה לפני עומדת היא עתה
 חברה בישראל למעשה מייצגת הישראלית החברה

 בהקמת העוסקות צרפתיות, חברות ושתי שווייצית
לבע אותם ומספקות הטפחות, ועד מהמסד מפעלים

 בייצוא קשיים התעוררו כה עד הפועלים. כולל ליהם,
 המדינות של החששות בשל הפלסטינים הפועלים

 של מדיניות ומתגובות המחבלים מארגוני האירופיות
 הפועלים ההגבלות. כל הוסרו עתה ארצות־ערב.

ולתת־ באישורים מצויירים בעלי־מקצוע, להיות חייבים

 מממן משרד״הוווץ
ת וריס סרטים הפק

 עוכדי־ההסרטה ואיגוד סרטים מפיקי
תק הוצאת כדרכי ציבורית חקירה יתבעו

 ואירגונים משרד־החוץ של ההסברה ציב
 החקירה לתביעת העילה אחרים. ציבוריים

דולאר אלף כארבעים של תקציב תהיה

 שהפך צרפתי שמאלן לנצמן, לקלוד שאושר
כ תעודתי סרט להפיק בדי לפרו-ישראלי,

הישראלי-ערכי. הסיכסוך נושא
 את לשרת נועד שהסרט העובדה את להסוות כדי
 משרד־החוץ הקציבו הישראלית, התעמולה מטרות

 כל דולאר אלף כעשרים ההסתדרות, של והוועד־הפועל
 שכר והאחרון אישית לנצמן לקלוד זר, במטבע אחד,
 להעסיק מבלי בצרפת, ואמצעי־הפקה ציוד צוות,
מקומי. מפיק או ישראלי טכנאי אפילו

 הנוזורה השותפות
ל״ם־ענחור כהן ץ3

המחו בבית־המישפט להיערך עתיד פיקאנטי עימות
 על הפיצויים תביעת שם תתברר כאשר בתל־אביב, זי

 הפירסום חברת ידי על שהוגשה ל״י אלף 50 של סך
 הסכם הפרת על כהן, שלום ח״כ נגד ואחרים דחף

נשים. שבועון להוצאת
השו אחד כי מסתבר התביעה כתב לפי

 בשבועון, כהן שלום של המיועדים תפים
 מ״העולם פרישתו אחרי לערוך עמד אותו

 יפ-שחור, מנחם מאשר אחר לא היה הזה״,
 שזכתה כהסתדרות, השחיתות פרשת גיבור

 ושהת- הפרדסים׳* ״עיסקת לכינוי בשעתו
הזה״. ״העולם דפי מעל גלתה

 אחראי היה כהן, ששלום העובדה לציון ראויה
 שימשה אף זו ועובדה ים־שחור, נגד זו חקירה על

 שהביאה להסתדרות הבחירות במערכת מרכזית סיסמה
 מטעם הפועל הוועד כחבר כהן שלום של לבחירתו

 שהיה ים־שחור, נמצא עתה חדש. כוח — הזה העולם
 בין ישראל, אגודת בנק מנהל קצר זמן לפני אך

 הסכם, עימם שהפר על לדין כהן את התובעים אלה
 ידיעות בעל ידי על ונקנה נשים, עיתון עבורם לערוך

 את עבורו להוציא כדי מחם, נוח וראשה אחרונות
חיים. שבק שבינתיים ,71 נוער השבועון

 ת*ם3 בייבוא ■וסד
מ־וגוסדב׳ה ״ם?11־113

 בימים חתמה היוגוסלבית הממשלתית הייצוא חברת
 לייצוא הישראלית אסיו חברת עם הסכם האחרונים

טרו בבתים הוא המדובר לישראל. טרומיים בתים של
 בשיטה המיוצרים קומותיים, או אחת קומה בני מיים

 מעולים, בידוד וחומרי אסבסט לוחות בעזרת מיוחדת
 שזכתה גבוהה, ואיכות אסטתית חזות בעלי ושהם

אירופה. רחבי בכל להצלחה
 ששטח בזה, מיבנה הקמת להשלים ניתן

 ימים 8 תוך מ״ר, 100 על עולה בו הדיור
 הכנין בל הקמת כלבד. פועלים 5 כעזרת

 נמשכת לדייר, למסירתו עד אביזריו, על
היוגוס החכרה כלבד. שבועות כשלושה

 ליבואנים נתנה אלה מיכנים המייצרת לבית
גרמניה. ממשלת של תקן לפי אחריות

 מיבנים בישראל שיקימו הראשונים הלקוחות בין
 משרד של הבינוי מחלקת נמנים זו, מודרנית בשיטה

אחרות. וחברות קיבוצים השיכון, משרד הביטחון,
 גם זו בשיטה לספק מוכנה היוגוסלבית החברה

 את שיפתרו וגני־ילדים, מועדונים לבתי־ספר, מיבנים
 של הקמתו מחיר הציבוריים. המיבנים הקמת בעיות

למ״ר. ל״י 600 על עולה אינו כזה טרומי בית

שנת במרוצת נוסף תקציבהזכות יצו=ף
ןז־ריאאית-עין.


