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ק ח צ רביו בי
 היהודי־אמריקאי איש־חעסקים כי הגילוי

 המשקיעים מגדולי אחד שהוא פיינכרג, אייב
 כעל־המניות להיות עשוי כארץ, הזרים

 לצאת העתיד החדש כעיתון־הערכ העיקרי
 על מאלף אור שופד דיין, משה כעריכת

 פיינכרג. של זו יוזמה
 קוקה־קולה מיפעלי בעל גם השאר בין שהוא פיינברג,
 יצחק לראש־הממשלה אישית איבה נוטר בישראל,

 ישראל כשגריר רבין של כהונתו מתקופת עוד רבץ,
 הדמוקרטית המיפלגה מראשי הוא פיינברג בוושינגטון.

 לבחירתו הפעילים מראשי והיה בארצות־הברית,
 לנשיאות האחרונות בבחירות מק־גאוורן ג׳ורג׳ של

שם.
 כשגריר, אז שכיהן רבין, של הגלוייד. התייצבותו

 חמתו את עוררה ניכסון, ריצ׳ארד של בחירתו למען
 בגלל מאשר יותר כי טוענים, יודעי־דבר פיינברג. של

 לפרוע דיין, באמצעות פיינברג, מתכוץ בדיין אמונתו
רבין. עם לו שיש החשבון את

קף, אלון תו
דף אלון הו

 שגריר על אלון יגאל שר־החוץ של הפומבית הגנתו
בעת והכרזותיו דיניץ, שימחה בוושינגטון, ישראל

 זמנית, בהם, חזרו שהשניים נראה איסטרטגי, תיכנון
להתפטר. מכוונתם

 רקע על שנעשתה גאנדי, של פרישתו
 ראש■ על־ידי סמכויותיו אי־הגדרת של

 שרכץ אחרי זה, כשלם נדחתה הממשלה,
 ואת היועץ סמכויות את להגדיר הכטיח

 ואגף־־המודיעץ המוסד לבין כינו היחסים
 ביקורו את שיסיים אחרי מייד צה״ל, של

 של ההתפטרות איומי כארצות-הכרית.
 על הם גם היו ממישרד־יהביטחון עמיאל

 שאגף־התיבנון אחרי סמכויות, של רקע
 ולא לשר-הכיטחץ, ישירות הוכפף כמטכ״ל

 לתיכנון רשויות לשתי מקום נמצא
אחד. כמישרד איסטרטגי

■קי□ הוד פוט׳
אי קו־־הובלה ל ק ח

 (מיל.) אלוף לשעכר, חיל־האוויר מפקד
 חכרת■ הקמת יוזם הוד, מרדכי(״מוטי״)

 כעיקר המייועדת אווירית, להוכלה תעופה
 לפי ישראל. של החקלאית התוצרת לייצוא

 חכרת■ עשוייה מוטי, שעשה התחשיכים
 החקלאי הייצוא את להוביל שלו התעופה

 התובלה ממחיר כילכד כשגי־שלישים
 ל״י 4,500כ־ המסתכם ״אל־על״, כיום שגובה
לטונה.

 מטוסי כמה שירכשו זרים, משקיעים גיוס מתכנן מוטי
 ביכולתו יהיה לטענתו, החדש. הקו לצורכי בואינג
 הטייסים משכר כתוצאה התובלה מחירי את להוזיל

 אל־על. שמשלמת מזה נמוך שיהיה וציוותי־האוויר,
 עלולה היא כי הזהירו, תוכניתו את שבדקו מומחים

 לחברה ינתנו אם כבדים, הפסדים למדינה לגרום
ערבויות. או ביטחונות

שים ש שבועוו־נ ד ח
ע עומד פי הו ל

 עומד בישראל המופיעים כיתכי־העת אל
 חדש. שכועון־נשים גם הקרוב כזמן להצטרף

 יוצא■ ״נשים״, השם את שישא השבועון,
 של המו״ל אלון, אברהם ידי על לאור

״להיטון״. לנוער שכועון־הבידור

ר צה׳׳ל ס א
הלני על ע ק פי הו ל

 אסרו צה״ל שילטונות
 סגן־אלוף אות־הגכורה, כעל על

 בעיתונים להתראיין קהלני, אביגדור
 באירועים או כערבי־ראיונות ולהופיע

פומביים.
 ״אלה בטלוויזיה התוכנית בעיקכות

 ולאחר קהלני, הופיע כה חייך׳, הם
 אליו פנו קהלני, של סיפרו הופעת

 שיופיע בבקשה רכים, מארגני־מופעים
 קהלני, ובהרצאות. כערכי־ראיונות

 רשות את ביקש צבא־הקכע, איש
 לו התירו לא אשר צה״ל, שילטונות

זאת.

 אינם הטלוויזיה, עבור הפרטיים המפיקים גדולי שהם
 עובדי את מפיקים שהם בסרטים לשתף יכולים

 את לשתף מניעה כל אין זאת, לעומת רשות־השידור.
 גלי־צה״ל. עובד שהוא למשל, פאר, מני המנחה
 מחאה רשות־השידור למנכ״ל שיגר כבר שי שמואל
 לנומרום ההוראה את הישווה בה כך, על חריפה

 סטודנטים בין יהודים מיספר על ההגבלה — קלאוזום
מסויימים. במישטרים

ל לו ס למירוצי מ
ת ־ סוסים ל אי ב

 מסלול באילת ייפתח אחדים חודשים כעוד
 כית־ספר גם שיכלול וגמלים, למירוצי־סוסים

 כהדרכת גמלים, ועל סוסים על לרכיכה
ואנשי־מיקצוע. בדואים

 והמימון אילת, עיריית שתקצה שטח על יוקם המסלול
 הרעיון, יוזם באמצעות בריטים ממשקיעים יושג

 ספקטור. בן־ציון איש־העסקים
 מהממשלה כספית עזרה כל מבקשים אינם המשקיעים

 ייערכו שהמירוצים והדגישו אילת, מעיריית או
עיסקי־הימורים פיתוח יאפשרו שלא כזאת בצורה

 שאלת כלל נדונה לא כי בארצות־הברית סיורו
 לעשות כוונה כל ואין בתפקידו, דיניץ של החלפתו

 כי סוד זה אין שכן, בישראל. בתמיהה התקבלה זאת,
 רב־אלוף למינוי המניע הכוח הוא עצמו אלון יגאל

 במקום זה לתפקיד אלעזר (״דדו״) דויד (מיל.)
 ממלא הוא בה הדרך את לבקר מרבה שאלון דיניץ,

תפקידו. את
 של להגנתו לצאת נאלץ אלון כי נראה
 עליו■ ההתקפה מפני השאר כין — דיניץ
 הידיעות בי שהתברר אחרי — עצמו

 דיניץ, את להחליף הכוונה על מישראל
 זילזול של ויחס במעמדו דוהר פיחות גרמו

האמריקאי. כמימשל פקידים מצד כלפיו

ה כ מי ה ת ל ש מ מ ב
פו רו צי אבן של ב

 מסתבר, הממשלה שרי כין שנערכה כבדיקה
 של בצירופו תומכים השרים בל כימעט בי

 לממשלה, אכן, אבא לשעבר, שר־החוץ
כשר־החוץ. לא אם־כי

 להיות עשוייה אבן של תרומתו כי סבור השרים רוב
 שבקירבם ארצות־הברית, יהודי בקרב בעיקר חשובה
 של למדיניותה ביחסם סחף האחרון בזמן נתגלה

ממשלת־ישראל.
 אבן אבא נהנה עדיין ארצות־הברית יהודי בין

 אינו רבץ של בממשלתו שר ששום מפופולאריות,
 הגורם הנראה, ככל יהיה זה שיקול ממנה. נהנה

 לממשלה, אבן את לצרף רבץ של בניסיונו העיקרי
בארצות־הברית. הקרוב סיורו סיום אחרי מייד

וווד היועצים
א ם ל רי ט פ ת מ

 פרישתם כוודאית־כימעט נראתה שעבר שבשבוע אחרי
 (״גאנדי״) רחבעם (מיל.) אלוף של הממלכתי מהשירות

 ושל לענייני־מודיעין ראש־הממשלה יועץ זאבי,
לענייני שר־הביטחון יועץ עמיאל, סעדיה פרופסור

די ב עו ל
ר רשוח־־השידור אסו

ע פי הו ה ל טלוויזי ב
 ומשה שי שמואל המנחים של הופעתם

 תוכנית של המנחשים בצוות טימור
 שלי״ הסוד ״זה הפופולארית הטלוויזיה
 רשות■ מנב״ל של הוראה כשל הופסקה,
ליכני. יצחק השידור,

 המפיקים פרטיים, מפיקים על אסר ליבני כי מסתבר
 עובדי את בתוכניותיהם לשתף לטלוויזיה, תוכניות

 לעובדי־ כך על להודיע מבלי וזאת רשות־השידור,
שאולפני־הסרטה־בהרצליוז, אירע כך עצמם. הרשות
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השבוע הכריז מפראנקפורט כשיחה
18 שלושה של הפרם כי בוימד. יופל׳ה 1

ן להחזרת מעשית הצעה ושום י

 לפנות ברצונם אין אם כנאמן, אכנרי,
עצמו. בובמן או המישטרה אל

סביבם.
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 במחלקת־המדידות המירמה פרשת גילוי בעיקבות
 מנהל אדלר, רון ד״ר היה מעורב בה במישרד־העבודה,

 עובדי לשני איפשר כאשר — באי־סדרים המחלקה,
 מהמחלקה פרטיות עבודות לקבל מחלקת־המדידות

 החוקרת הצבאית המישטרה שילטונות גילו — עצמה
 ובאותה בצה״ל הקשורה נוספת, פרשה (מצ״ח)
במישרד־העפודה. מחלקה
 הגדולים מנותני־העכודה אחד הוא צה״ל

 מישרד■ של המדידות למחלקת כיותר
 מפות הכנת כנושאי כעיקר העבודה,

 כי חשד, התעורר עתה מחשכים. על־ידי
 הקשורים לעובדים כפף ששילם מי היה

 מסויימות הכרות שיעדיפו בדי כצבא,
אלה. כעבודות

ה ישעיהו ח ה ד ע צ ה
ל סו חי שחיתויות ל
ת ס כנ ב

 מנגנון■ לעכודת חדשים נוהלים הצעת
 ומירמה מעשי־שחיתות ימנעו אשר הכנסת,
 יושב־ראש על־ידי נדחתה הכית, כמנגנון
 מוכן היה שלא ישעיהו, ישראל הכנסת

 לתוכנה. בלל להתייחם
 הכנסת, מעובדי־מנגנון כמה על־ידי הוגשה ההצעה

 אחד שביצע הפרטיות העבודות פרשת גילוי לאחר
 של בביתם הכנסת, של התחזוקה מחלקת מעובדי
 בבית. פונקציונרים מיספר

 שום נתגלה ״לא :בטענו ההצעה, את דחה ישעיהו
 את לשנות צריך לא ולכן בכנסת, מעשה־שחיתות

הקיימים.״ הנוהלים


