
תמרורים
. ג ו ח  לו שערפו הפתעה במסיבת נ

 מתי של החדש מאמנים במועדון ידידיו
 הזמר של 31ה־ יום־הולדתו מוג, כספי,

 ילידת לאם שנולד לוי, (אשר) אושיק
 אחד שהוא בארץ שלישי דור ולאב ירושלים
 פינקם בעל ההסתדרות, חברי מראשוני

ציבור עסקן בזמנו ושהיה 691 מספר

לוי אושיק
31 בן

 אושיק, בדפוס. ביום עובד באופרה, וזמר
 למד לוי, (אברהם) לדליק הזמר של אחיו

 בתחילת היה הדפוס, מיקצוע את הוא גם
 החבר׳ה, של המצחיקן האמנותית דרכו
הזמר. אחיו של בדרכו הלך

. ג ו ח במ בחיפה, הכרמל במועדון נ
 90דד יום־הולדתו טניס, ובמשחק סיבה

 אסנ־ איתור בארץ הטניסאים זקן של
ם,  ב- לארץ עלה בגרמניה, שנולד היי

מש הוא בו הכרמל מועדון את ייסד ,1938
 נשיא- להיותו נוסף כנשיא־כבוד עתה מש

לשלו אב בארץ. הטניס איגוד של כבוד
 נינים, 20ד נכדים לתשעה סב בנים, שה

 13 בגיל שלו הטניס קאריירת את החל
 בקצב בענף עסק שנתיים לפני ועד

ארוכות. בצעדות באחרונה מרבה מלא,

. ד ל ו  היום תוכנית וכתב לעורך נ
ם ישראל שידורי של הזה ק מי מן, ע ט  יו

 קטנה, שעה הרדיו תוכנית את גם העורך
בכור. בן פועה, ולאשתו

ר ט פ  בתל- הדסה בביודהחולים ♦ נ
 עוזי ח״כ מהתקף־לב, ,51 בגיל אביב,

 שהיה פייגרמן,
ה תנועת מראשי

וע וחבר מושבים
ה של הכספים דת

 כפר- יליד כנסת.
לשלו אב יחזקאל,

שי לנכד, וסב שה
 ב- והיה בהגנה רת

 השיחרור מילחמת
שי בצה״ל, מג״ד

 שנים במשך מש
המו תנועת מזכיר
 בזמנו היה שבים,

 בן- דויד ממקורבי
מ כיהן גוריון, ב

 סאלפטרייה בבית־החולים ♦ ה ר ט פ ג
וה הזמרת מהתקף־לב, ׳69 בגיל בפריז,

 ספורים ימים מייקר, ג׳וזפין רקדנית
 ג׳וזפין התוכנית בבכורת הופעתה אחרי

בי קאריירה שנות 50 עיל סקירה המהווה
 למשפחה בת לואים, סנט ילידת מתית•
ב בילדותה לרקוד החלה עניה, כושית
ל 1925ב־ עברה הארלם, ברובע מועדון

 בסרטים, 30ה־ בשנות להופיע החלה פריז׳
 השנייה העולם מיילחמת בתקופת עזרה
תמו זכתה הברית, בנות צבאות של לביון

 ליגיון ובאות המילחמה בצלב זו עזרה רת
 נשואה היתד, צרפת. ממשלת מידי הכבוד
 אימצה ילדים, לה נולדו לא אך פעמים

 שונים, וצבע לאומיות בעלי יתומים 12
 בטי- אותם גידלה ישראלי, ילד ביניהם

 ברצון כי להוכיח במטרה שבצרפת רתה
 שונה רקע בעלי בני-אדם יכולים טוב

בשלום. לחיות

פיינרמן
שנים. שש סת

הזה העולח

1>ו(קטוושורון־
ש במינהל אלקטרוניקה ענו־ ואש עצו1 באמריקה הונ
הזמנות הזרים שאליה פוטית חברה והקמת שוחד בעוון

 ענף־אלקטרוניקה ראש הראי, רדפי **
 במישרד־ בכיר ועובד במינהל־הרכש

 מארצות־ ארצה לאחרונה הוחזר הביטחון,
 ציוד לרכוש כדי נשלח לשם הברית,

ונעצר. — צה״ל עבור אלקטרוני
 נואשים מאמצים עשה מישרד־הביטחון

 וכי לציבור תתגלה לא זו שפרשה כדי
 ניסיונות־ ברבים. ייוודע לא החשוד של שמו

בהט גבלו מישרד־הביטחון של ההשתקה
הציבור. עיית

 קיגד בי הואשם הראל מרדכי
חכ פרטי באופן הקים ובי שוחד,

בתו היפנה, שאליה מיסהרית רה
 ממישרד■ הזמנות תפקידו, קף

הביטחון.
 מישרד־הביטחון של ניסיונות־ההשתקה

 טרם היום שעד העובדה רקע על באו
 בקרב מירמה או שוחד מעשה כל נתגלה

בארצות־חברית. המישרד של אנשי־הרכש

 שמועות
שוחד על

 ארצות- נחשבת רבים תחומים ף•
 הבלתי־ האפשרויות כארץ הברית

 בתחום במייוחד נכונה זו אימרה מוגבלות•
אמריקאיים סוכני־מכירות המכירות. קידום

לירות. אלפי עשרות
 פרשת־השוחד הוכחו. טרם אלו שמועות

הראשון. הגילוי היא הראל, מרדכי של
 -המישטרה יכולה אחד נושא זאת, עם
 בנמל־ רבים עובדי־מכם עד־תום. לברר

 פעם לא כי טוענים, בן־גוריון התעופה
 ביטחוני, ציוד נושאי ב״ליפטים״ מגיעים

 מוצרי- גם מארצות־הברית, המשוגרים
 מגניבים שאנישי־המישלחת פרטיים מותרות

ארצה. בהם
 מישרד־הביטחון של הטוטאלית ההגנה

 בארצות־הברית שלו מישלחת־הרכש על
 פעולתה דרכי לעיוות השנים, במשך גרמה,

 בסדר־גודל כספים לביזבוז המישלחת, של
דולרים. מיליוני של

 יוסף ניצב בארה״ב מישלחת־המדש בראש
 מיש- של היועץ־המישפטי לשעבר צ׳חנובר,

 כפופים ונקי־כפיים. נמרץ גבר רד־הביטחון,
 מומחים בכירים, ישראליים אנשי־רכש לו

ב איש־איש בקניות העוסקים במיקצועם,
התמחותדשלו. שטח

 עוסק הוא מצומצם, זה בכיר שצוות כיוון
 או מאות־אלפים של בשווי ברכש בהכרח
 לצוות אין לעיסקה. דולרים מיליוני אפילו

 ברכישות לעסוק כדי וכוח־האדם הזמן זה
 חלקי־חילוף של כאלו בעיקר ״קטנות״,

לעיסקה. בילבד דולרים אלפי עשרות בשווי
היש הסטודנטים לתמונה נכנסים כאן

פקודת־המעצר
 שהוחזר בארצות־הברית,

גילוי ולמנוע הפרשה, את

 ראש הראל, מרדכי נגד שהוצאה פקודת־המעצר זוהי
 מישרד־הביטחון של במינהל־הרכש ענף־אלקטרוניקה

 להסתיר כדי הכל עשה מישרד־הביטחון לא־מכבר. ארצה
שוחד. בקבלת השאר, בין נאשס, הוא ברבים העצור של שמו

 מכירות את לקדם כדי כאריות נלחמים
 מהם רבים מייצגים. הם שאותם המיפעלים

 כדי שונות, טובות־הנאה להציע יהססו לא
בחוזי־מכירה. לזכות
 מיש־ לרגלי הפרוש שדה־המוקשים זהו

 הישראלי מישרד־הביטחון של לחת־הקניות
 הגיעו אמריקאיים סוכני־מכירות באמריקה.

 הזמנה מסוכנות• לשיטות־תיחכום זה בנושא
 מצטרפת שבמהלכה לארוחת־ערב תמימה

ה יפהפייה חתיכה מיקרה, דרך לשולחן,
 לילי, לבילוי הקניין את לאחר־מכן מובילה

 עליו הסוגרת החולייה, ראשית את מהווה
יותר. מאוחר ב־שלב
 מישלחת־ עובדי מרבית כי ספק אין
 במלוא נאמנה, עבודתם עושים הרכש

 מהלכות רב זמן מזה אם־כי המסירות,
 על מהימנים, בחוגים עקשניות, שמועות

 בחש־ דמי־שוחד שהפקידו עובדי־מישלחת
 עובדים על בשווייץ, סמויים בונות־בנק

 יקרות־ערך מתנות עמוסי ארצה שחזרו
ששוויים יקרי־מציאות סיניים שטיחים כגון

 יותר משתלם כספית מבחינה ראליים.
ישרא סטודנטים של בשירותיהם להיעזר

 בארצות־הברית, ולומדים המתגוררים ליים
המישלחת• את לנפח מאשר

 סטודנטים
במישלחת

ב רק יעסקו הסטודנטים בי קבע, *
מידע ובקבלת הספקים איתור של בשלב נס

 את יעבירו הם השוק. מחירי על שוטף
 להמשך יותר, הבכיר לדרג מימצאיהם

 באישור בכך עוסקים הסטודנטים הטיפול.
האמריקאי. המימשל

 בתכלית. ■שונה מצב התפתח במציאות אך
הרכי היקף וגדל העבודה לחץ שגבר ככל

הסטודנטים. של סמכותם גדלה כן שות,
 הדבש במישלחת מועסקים ביום
 חם ישראליים. סטודנטים עשרות

ביט ציוד לקנות היבן המחליטים
עבורו. לשלם ובמה חוני

ה רבים מיפעלים בארצות־הברית
וה דומים, צבאיים מוצרים מייצרים
 למיפעלים גדולות. לרישתות־שיווק קשורים
 על נוסף משלהם, נציגי־מכירות אחרים

 שהן כפי או, — לרישתות־השיווק קישריהס
 ב־ קיים בנוסף ״חבדות־ביניים.״ נקראות,

 עודפי־ציוד של אדיר שוק ארצות־הברית
 לרכוש ניתן בו ארצות־הברית, צבא של

מוזלים. במחירים רבים פריטי־ציוד
 קניינים שאינם הישראליים, הסטודנטים

מבחינה מתמצאים אינם ואף מיקצועיים

ראש צ״חנובר, יוסףהראש
של הרכש מישלחת

 אחראי בארצות־הברית, מישרד־הביטחון
ועל אנשיו מעשי על תפקידו בתוקף
המישלחת. במיסגרת סטודנטים העסקת

 אינם מופקדים, הם שעליו בשטח טכנית
האפ במיכלול ורגליהם ידיהם מוצאים
 המאפשר לפניהם, הפתוח העצום שרויות
במחי ביותר הטובים המוצרים את לרכוש

ביותר. זולים רים  פונים, סטודנטים מאותם רכים
 לחברות־ אוטומטית מחוסר־יידע,

ה הציוד את המספקות הביניים,
השוק. ממחירי גבוה במחיר נדרש

 פרשות להשתיק לנסות כמקום
האח יעשו טוב דברים, ולטייח

יקדי אם מישרד־הכיטחון על ראים
 של לאירגון־מחדש מירצם את שו

כארצות־הברית. מישלחת-הקניות
 מישרד־הביטחון שראשי כדאי כמו־כן

 ה־ לתלונות תשומת־לב להקדיש יתחילו
יש מיפעלים בעלי של חוזרות־וגישנות

 לא־ממטלת כמות כי הטוענים ראליים,
 בארצות־ המוזמנים פריטי־ציוד מאותם
 ניתן קשים, בדולרים והניקנים הברית,

בארץ. קושי כל ללא לייצר
 מישנה-תוקה מקבלת זו טענה

קי שלרגל העובדה רקע על דווקא
 מישרד־הביטחון, בתקציב צוצים

 המישרד הורה ישראליות, בלירות
 כארצות־הברית המישלחת לאנשי
נר שעד-בה ציוד אותו שם לקנות

 שתקציב משום זאת, בארץ. כש
קוצץ. לא זר כמטבע המישרד

 בלירות התקציב מקיצוץ כתוצאה וכך,
 מטבע־ של מיותר ביזבוז נגרם ישראליות

 בלתי- עובדים להעסיק והכרה יקר, זר
בחו״ל. ומיותרים מיקצועיים
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