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דדו?- של ארונו
 בכל נושאים לפיו בצד,״ל, המקובל לנוהג בניגוד

 את הנפטר של בדרגתו חיילים צבאי טכס־קבורה
 רב־ של ארונו את רבי־אלופים נשאו לא ארונו,
 כי ההחלטה אלעזר. (״דדו״) דויד (מיל.) אלוף

 כדי נפלה, ארונו את יישאו אלוף בדרגת קצינים
 את לשאת ייאלץ שבו המת, ביזיון של מצב למנוע
 רבי־האלופים משמונת אחד לפחות דדו של ארונו
 — ישיר או עקיף — קשר לו שיש צה״ל של החיים

 מסקנות אחרי מתפקידו דדו של התפוטרותו עם
ועדת־אגרנט.

 ידין יגאל רמטכ״לים־לשעבר, ששני כיוון
 אגרנט, ועדת שופטי כין היו לסקוב, וחיים
 ועוול סילוף־עובדות במסקנותיה ראה שדדו

 היה דיין, משה נוסה, ורב־אלוף משווע,
 רב־האלוף אם גם הרי דדו, של שנוא-נפשו

 היה רכין, יצחק ראש־הממשלה כתפקיד
 לכך נותרים היו הארון, נושאי עם נמנה

 רכי־אלופים. חמישה רק
 גור, מרדכי רב־אלוף הנוכחי, הרמטנ״ל מילבד

 בחלווייה צה״ל של נוסף רמטב״ל־לשעבר רק השתתף
 צבי (מיל.) רב־אלוף במדים: הרישמית, הצבאית
צור. (״צ׳רה״)

ה הרוגל הקבוד הר־  כ
ת לבי ש ק האשה ב

 שבבית־העלמין הצבאית בחלקה דדו של קיברו
 המפורשת בקשתה לפי נקבע בירושלים, בהר־הרצל

 נוהג או תקדים כל אין אלעזר. תלמה אשתו, של
 הרמטכ״ל רמטכ״לים. של קבורתם מקום את הקובע

 בחיפה, נקבר דורי, יעקב רב־אלוף צה״ל, של הראשון
בצוואתו. שהותיר מפורשת בקשה על־פי
 הכרייה הועמדה דדו של אלמנתו לפני
 כקירכה בתל־אביב, הקכר את לכרות אם

 כירושלים, או המישפחח, מגורי למקום
לקיברו. ממלכתית חילה שיוסיף דבר
 של קיברו על תוקם שם ירושלים, את העדיפה היא
 על המוצבת צה״ל, לחיילי הסטנדרטית המצבה דדו

כאחד. ורבי־אלופים טוראים של קיבריהם

 העימות יחריף
ס רביו בין ר פ ל

 על־כך פרס שימעון של האחרונה הצהרתו נוכח
 בהנהגת דיין משה את עתה כבר לשלב יש שלדעתו,
 ראש- לבין בינו העימות החרפת צפוייה המדינה,
 השניים בין הקרובה ההתמודדות רביו. יצחק הממשלה

 תיקרא שהממשלה בעת כשבועיים, בעוד תיערך
 ושומרון. ביהודה ההיאחזויות בשאלת ולהחליט לדון

 למנוע המנסה גלילי, ישראל הצעת שלפי בעוד
 אלוד היאחזות הורדת על החלטה תתקבל לא משבר,

 המקומות על חיובית החלטה אלא בקדום, מורה
 שקדום יובן לפיה — היאחזויות להקים מותר שבהם
 רבין על הלוחצים יש — כזה במקום נכללת אינה

 יותר. חריפה החלטה להעביר
 הורדת על החלטה עשוייה זו, הצעה על־פי

 לפינה, פרס את לדחוק קדום היאחזות
 או מהממשלה להתפטר אותו ולאלץ

רכין. •טל לסמכותו להיכנע

דיין אנשי
11־11 שמועות מביצי□

דויד רב־אלוף של ארונו שהוכא קודם זד
 ריין משה אנשי החלו לקכורח, $לעזר
 קשר כל חיה לא כאילו שמועות־זדון, להפיץ

 יוסי מילחמת לבין דדו של מותו כין
 כיוון ועדתי־אגרנט, ומסקנות הכיפורים

 שמונה לפני כעכר, עוד כליכו לקה שהוא
כרמטכ׳׳ל.

 השאר בין הופצה שחר, כל חסרת שהיא זו, שמועה
 כיום הנושא דיין, של מאנשי־אמונו אחד על־ידי

 ערב בשעתו, במערכת־הביטחון. רישמי בתפקיד
 התנגד דיין משה כאשר כרמטכ״ל, דדו של מינויו
 מקורות אותם הפיצו אותו, למנוע וניסה למינוי

 במחלת־הסרטן. דדו חלה כאילו שמועוודזדון
 הפגנת־צער על גם דדו של ידידיו זועמים בינתיים

 אלמנתו אל צילצל שדיין אחרי דיין. של נוספת
 תנחומין, לביקור לביתה לבוא רשות וביקש דדו של
 המאורע, את שינציח צלם להזמין דיין שכח לא

לעצמו. האישית הפירסומת מירב את ממנו להפיק כדי

■מונה עיתונאי
ח פ ס בבון כנ

 את לקבל עומד קליגר, נוח אחרונות, ידיעות כתב
 ישראל בשגרירות לענייני־עיתונות הנספח תפקיד

בגרמניה.
 בשנים והתמחה מחנות־הריכוז יוצא שהוא קליגר,

 בברית־המועצות, חדשים עולים על בכתבות האחרונות
 החדש. כהונתו למקום שבועות כשלושה בעוד ייצא

 עובדי ועד של זעמו את לעורר עלול המינוי
 מינוי כל נגד המתקומם מישרד־חחוץ,

מבחוץ.

עד מחכים צ א ל הב
ס של רלו א ק
 באירופה למילחמה־כטרור מומחים
 הטרוריסט של הכאה המהלומה כי סבורים,
איראן. נגד מכוונת תהיה קארלוס

 שרי־ את קארלום שיחרר בווינה אופ״ק פעולת אחרי
 בהן־צדק הבטחה תמורת ואיראן, סעודיה של הנפט

 עבור דולר מיליון שיקבל חאלג׳ירי, שר־החוץ של
 אבל שלהם, המיליון את שילמו הסעודים שר. כל

 לשלם. בהחלט סירב איראן של השאה
 במטוס שהיו והטייסים, בני־הערובה עדויות מתוך
 החוטפים כי מתברר לאלג׳יריה, מווינה בדרך

 תבע קארלוס כאשר עצמם, לבין בינם בלהט התווכחוו
 פעולוודטרור בו לממן כדי הכופר, הצעת את לקבל

הגרמניים הטרוריסטים ואילו עולמי, בקנה־מידה

ת בנ ל  הון ה
טה באמצעות הרול

 לעצמם אימצו ישראליים אנשי־־עסקיס
 :הץ להלבנת חדשה שיטה1 רונה

 לחו״ל, המוכרחים כספים באמצעות
 ככתי־ההימורים רוכשים הם

 המשמשים ז׳יטונים, כעולם הגדולים
 כשעת מזומן לכסף כתחליף

-------למו ----- -------------  כידם מצטברת כאשר המישחקים.
 הם כאלה, ז׳יטונים של גדולה כמות

 מזומן. ככסף חזרה אותם ממירים
 למהמרים משלמים כתי־ההימורים

 כסכומים ז׳יטונים החזרת תמורת
 כצירוף בנקאיות, בהמחאות גבוהים
 דמי־זכייה. הוא זה כסף כי אישור
 מעין באישורים מכיר כישראל האוצר

 כמקור־ חד־פעמית, כצורה אלה,
 זה כאופן כמס. חייב שאינו הכנסה
 כעלי־הון כמה לאחרונה הצליחו

כסכומים שחור הון להלבין ישראליים,

 כמעשה השרים, שני את להרוג תבעו והערביים
הפגנתי.

 השערה מומחים כמה הכיעו כך כדי תוך
 לא אופ״ק נגד הפעולה שכל מהפכנית:

 מועמד של למזימה הסוואה אלא היתה
עצמו. שלו שר־הנפט את להרוג קדאפי

 שהטרוריסטים, העובדה על מתבססת זו סברה
 באש מייד פתחו אופ״ק, של לחדד־הישיבות שפרצו
 שר־ זוטר. לובי פקיד והרגו הלובי, השולחן לעבר
 קדאפי, של פוטנציאלי כמתחרה הנחשב הלובי, הנפט

 כולה שהפעולה ספק אין במקום. במיקרה נכח לא
לובי. בכסף מומנה

ת טרוד ובהלת א ר ק  ל
מפיאדה האולי

 להציף מתחילה מלאכותית, בחלקה טרור, בהלת
 האולימפיאדה. לקראת קנדה את

 קנדה למען מכינות רישתות־טלוויזיה שתי
 האחד — קודמות פעולות־טרור על סרטים

 על והשני במינכן, הספורטאים רצח על
 הסרטים יטני בווינה. אופ״ק מישרדי התקפת
 האירוע פתיחת עם כקנדה יוקרנו

הספורטאי.

ר׳ דמי־״או* ח פ  לו
א עיריית ל- 3י3ח

 אישרה תל־אכיב עיריית של ועדת־הכספים
 דמי־ייצוג לשלם ראש־העירייה הצעת את
 400 כסך מועצת־העירייה, מחברי אחד לכל

לחודש. לירות

 העיווננווו מועצת
יוגראף*3ו: תדון

 מועצת־העיתונות כי הנמנע מן לא
 עקרונית: החלטה להחליט תיקרא

 כדי תשלום המקבל עיתונאי, האם
 ציבורית, אישיות ולרומם לפאר
 אותה אודות לכתוב גם רשאי

 ? בעיתונו עיתונאית כתבה אישיות
מיספר על־ידי תועלה הפרשה

-  -■־- הכיוגראף פרשת נוכח עיתונאים, <*<*****>״ *יא*,,*.• — ״ ״מעריב׳׳ כתב ראש־הממשלח, של
גולדשטיין. דב

 ככתיבת עסוק שהוא למרות
 ריאיין רבין, על הביוגראפיה

 ראש־הממשלה, את גולדשטיין
 שכח דיברי בראיונו משלב כשהוא

 למכביר. וקילוסין
 הפרשה את שיעלו העיתונאים

 ממנה יבקשו העיתונות מועצת לפני
 פגיעה משום בכך אין אם להכריע,
המיקצועית. כאתיקה

 מקבלים שאינם לחברי־מועצה רק יינתן התשלום
 לניכוי־מם כפוף ויהיה תל־אביב, מעיריית שכר

 החל דמי־הייצוג את לשלם היא ההחלטה כמגיע.
 יקבל מחברי־המועצה אחד כל היינו ,1975 באפריל

 4800 תמימה, לשנה דמי־ייצוג בבת־אחת, עתה
ברוטו. לירות

 הלוואות לקיחת גם אישרה ועדה אותה
 חובות לפירעון ,13* של בריבית צמודות,
והולכים. הגדלים העירייה

 נכנע יעקוב׳
דבן־אר*

 ללחצי נכנע יעקוכי גד שר־התהבורה
 ומנסה כן־ארי, מרדכי ״אל־על״, מנכ״ל

 ■החדשה החברה את להכשיל הוא אף
הוד. מרדכי של למיטעני־אוויר

 להוביל תוכל החדשה החברה כי עתה מציע יעקובי
 החוצה מישראל שיוביל ללקוח רק מיטעני־אוויר ארצה

 הנמוך שהמחיר כיוון פעם. כל טון 25 לפחות
 הובלות על מבוסס החדשה החברה של להובלה
 של הצעתו עלולה ימית, הובלה במחירי לישראל
החברה. את לחסל יעקובי
 להוביל מוכן הוא כי לחקלאים הודיע כבר בן־ארי

 שאותו במחיר השנה שלהם מיטעני־הייצוא את
 כה עד לטון. דולר 300 הוד: של החברה מבקשת

 שהשנה כיוון לטון. דולר 750 להובלה, אל־על, לקחה
 להקמת התוכנית עצם הרי טון, אלף 40 באוויר ייצאו

 מיליון 18 או לטון, דולר 450 לחקלאים יחסוך החברה
 היתה על שאל־ מופרזות, הובלה בהוצאות דולר,
כה. עד גובה


