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 אח״מים של בניהם

ה פושט■ ב■! טב אנ
 בפשיטה חרק שנטלו צה״ד, חיילי בין

 בניהם שהם חיילים כמה גם היו באנטבה,
 למשל, כך, אישים־ככירים־מאד. של

 מאנשי אחד של בנו בפעולה חלק נטל
המדינה. צמרת

 אישיות של בגת הוא במיבצע שהשתתף אחר חייל
 יום־חכיפורים. במילחמת שלח אחר בן ששכלח בכירה,
 בץ השני הבן הימצאות על לרמטכ״ל נודע כאשר

בחומרה. כך על הגיב הוא באנטבה, החיילים

 יזם הספר של המהירה הפקתו רעיון את המיבצע.
 כתר הוצאת של החדש המנכ״ל אוריאלי, נחמן וביצע

 לאור הוציא עובד, עס מנכ״ל שהיה בעת שבעבר,
פירסומו. אחרי בילבד שעות 24 ועדת־אגרנט דו״ח את

ח  יהיה אלוף ח
א מנכ״ל ל־ 3*3ח

 מנכ״ל לתפקיד במיכרז שזכה
 מתפקידו לפרוש עומד בתל־אביב, העירייה שירותי

 קצר. זמן תוך לתפקידו ולהיכנס ומצה׳׳ל,
 בעיקר זה תפקיד כמיסגרת נכללו כה עד

 עוכדי־העירייה. מנגנון על שליטה תפקידי
 שלמה ראש־־העיר, כדעת כי נראה אולם

 מיסגרת את להרחיב להט, ״) <״צ׳יצ׳
 מנהל־שירותי־העירייה, של סמכויותיו

 של מנכ״ל מעין כהדרגה ולהופכו
כולה. העירייה

ם מ*ד*וו■ עשרות  דולרי
*וזרמו

ת המיבצע בעיקבו

 1 רכינוכיץ יהושע שר־האוצר בין המתיחות
 משל ירוחם ההסתדרות מזכ״ל לבין

 שמשל אחרי חדש, לשיא לאחרונה הגיעה
 על רכה כחריפות סגור, כחוג התבטא,

 והחברתית. הכלכלית ומדיניותו שר־־האוצר
 עתיד ״הוא :רבינוביץ על משל אמר השאר בין

 תנועת־ד,עבודה... על ביותר הגדול האסון את להביא
 בספר־הזהב... רבינוביץ את לרשום יצטרך הימין

 עלול ציבור־הפועלים כלפי שלו חוסר־הריגשיות
למפולת.״ לגרום

כוחות מגיים עוד
שים ד חד כו לי ל

 כגוף הליכוד של דימויו את לנפץ מטרה מתוך
 דור, שנות זה התחלפו לא שמנהיגיו מאובן, פוליטי
 לשורות לגייס וייצמן עזר (מיל.) אלוף מנסה

 את שירעננו חדשים, אישים של שורה הליכוד
 המיפלגה. של האישים גלריית

 וייצמן שד הגיוס מיבצע מתנהל השאר כין
 כקרב הצבאי, ובתחום האקדמי כתחום
 להשתחרר העומדים בכירים קצינים
הצבאי. משירותם הקרוב כעתיד

 מנע הרמטב״ד
עוומרון פירסום

 לקצין־חי״ר־ להינתן שעמד בינלאומי, פירסום
 שעמד כ&י שומרון, דן תת־אלוף ראשי, וצנחנים

 אנטבה, של שדה־התעזפה על הפושטים בראש
 שביקש הרמטכ״ל, על־ידי האחרון ברגע נמנע

 חלק שנטלו בודדים לקצינים פירסום־יתר למנוע
במיבצע.

 בראש שעמד במי הוצג שומרון שדן אחרי
 ״אייר־פראנס״, מטוס הטופי שיחדור מיכצע
 לפרסם אירופיים שבועונים מיספר ביקשו

 שומרה. דן שד תמונות־צבע שעריהם על
 סוכנויות־ ביקשו טובות, תמונות כהיעדר

 שומרון את לצלם רשות הצילומים
 זה. לצורך צילומי־צבע,

 נענתה היא שלם, יום במשך עוכבה שהבקשה אחרי
 ריקם שהושב השבועונים אחד בשלילה. לבסוף

 שכתוצאה ל׳אכספרס, הצרפתי שבועון־החדשות היד,
 של קטנה תמונת־צבע להדפיס נאלץ מהסירוב
החטופים. משיבת אחרות תמונות בין שומרון,

 שהתחוללו הויסים
ר. 313 או צע3מי3
 סייעה צה״ל, חיילי של המיבצעי לכושרם נוסף

 ניסים, של שלמה שורה באנטבה הפשיטה להצלחת
 שבין המאמינים מראש. לחזותם היה ניתן שלא
 על מסתמכים במיבצע, חלק שנטלו צד,״ל, חיילי
 להצלחת סייעו השמיים שמן כהוכחה אלה ניסים

המיבצע.
 חיל־ של הרקולס שמטוסי בעת אירע הראשון הנס

 לתחום התקרבו הפושטים, את שהטיסו האוויר,
 השמיים ויקטוריה. אגם מעל בטיסה אוגנדה,
 שמנעו צפופים, ענני־גשם מכוסים היו זה באיזור

 במסלולי הנחיתה על להקשות היו ועלולים ראות, כל
אנטבה. של נמל־התעופה

 לאנטבה המטוסים התקרבו כאשר אולם
 דווקא כי מעשה־ניסים, הסתבר, עצמה

 כתוך קרחת נוצרה דשדה־התעופה מעל
 היו המסלולים מעל והשמיים העננים,

 כיותר, קל סימן־ענן ללא וצלולים, נקיים
 הנחיתה. על שהקל דבר
 עם המריאו שההרקולסים בעת אירע השני הנם

 שלושת כל מאנטבה. והמשוחררים הפושטים
 החשוכים המסלולים גבי מעל המריאו ההרקולסים

תקלה. ללא
 הכוח היה שבו הרביעי, ה״הרקולס״ אולם

 שנפל כימעט הפושטים, של המאסף
 סבר החשיכה בשל המסלול. שבצד לתעלה
 את שסימן הלבן, הקו כי המטוס קברניט

 מרכז את המסמן הקו הוא המסלול, קצה
 גלשו כימעט וגלגליו לצד סטה המסלול,

 הקברניט הבחין האחרון כרגע התעלה. אל
 גדול. אסון ומנע הסטייה את תיקן במישגה.

 שכתב אוגנדה, מיבצע בספר כלולים אלה גילויים
על שהופיע הראשון הספר דן, אורי העיתונאי

נאבקות הוליוודיות חברות־סרטים ארבע לפחות
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דדו אלמנת
ה מל לד**ן ג

 רב־אלוף שד אלמנתו אלעזר, תדמה
 לשר־הכי־ גמלה אלעזר, דויד (מיל.)
 הפגיעה על דיין, משה לשעבר, טחון

 אחרי לנחמה שבא כעת כה שפגע
טלפו אז, ביקש דיין דדו. של מותו
 ניתנה כאשר לבקר. לבוא רשות נית,

 אלעזר בכית הופיע הוא הרשות, לו
 צילום פורסם למחרת צלם. בלוויית

 האלמנה. אצל שלו כיקור״הניחומים
 לבוא רשות שוב דיין ביקש לאחרונה

 המישפחה. אצל לכיקור־תנחומים
 תשכח אד ״אבל : כנוסח הגיבה תדמה
 זו הערה כעיקבות צלם:״ להביא
 הביקור את לערוך שלא דיין העדיף

המתוכנן.

־אל סגו ׳ביילעדי
 עדיין כה עד אנטבה. מיבצע על סרט בהפקת וצד,״ל

 והטיפול מהן, לאחת אף הבילעדיות הובטחה לא
 מישרד־ לידי ממישרד־הביטחון הועבר בבקשות

המיסחר־וד,תעשייה.
 - הזרמת על מדובר כה, עד שהועדו כהצעות

 דולר מיליון 10—15 של גודל כסדר כספים
 מן לא כארץ. מהסרטים אחד כל להפקת
 שיתוף־פעולה עד יוחלט שלבסוף הנמנע

 הסכום את לארץ שתזרים החכרה עם
זר. כמטבע כיותר הגדול

ב של עוזרו ל ־ ר ב
גורש

שמרת מהמי
 שר־המיסחר־ של עוזרו אפדבאום, בועז

 מהמישמרת גורש כר־לב, חיים והתעשייה,
 הוא שכה מיפדגת־העבודה, של הצעירה

אחדות. שנים מזה חבר
 המזכירות בישיבת הודיע רענן, נתן המישמרת, מזכיר

 תפקידיו מכל הודח אפלבאום כי המישמרת, של
 של התנגדותו :זח לצעד העילה מהמישמרת. וגורש

 אפלבאום פירסם שאותו ומאמר לרענן, אפלבאום
 הצעירה. הנהגת:המישמרת את תקף שבו במעריב,
 לנקוט מישפטיים צעדים אילו עתה שוקל אפלבאום
הדחתו. על בתגובה

ס לני ל צו ר־ פ כ
ה מוקם ר פי או כ

 לצוללנים בסים לשמש המייועד מייוחד, כפר־נופש
 בקירבת והולך מוקם התת־מימי, בספורט העוסקים
 הבא. הקייץ לקראת כנראה, ויושלם, אופירה

 מן נבע זה מעין מרכז כהקמת הצורך
 מוקד־ המהווה לים־סוף, בתיירות הגידול
 כשל העולם, רחבי מכל לצוללנים משיבה
 שלו. המייוחדים התת־מימיים הנופים
 ובתי- בתי־נופש כל באופירה קיימים כיום_אין

 הכפר הקמת תיירים. לקלוט המייועדים הארחה
פרטית. יוזמה פרי היא

ה הרוצה א ח מ ה - ב
יומיים ימת*ן

 הבנק מסניף כפינקסי־המחאות הרוצה בל
 מעת יומיים כעתיד להמתין יצטרך שלו,

 :הסיכה ההמחאות. קבלת ועד ההזמנה
 ההמחאות לשיטת עוכרים הבנקים

 המיספר את להדפיס ועדיהם המגנטיות,
 הדפסה כיחידת ההמחאות על המגנטי

מרכזית.
 החשבון מיספר את מטביע פקיד־בנק היה כה עד

ההזמנה. עם מייד נמסרות היו וההמחאות בחותסת־יד,

ף־לכ ק דו ה
ה לאישיות ר כי כ

 בקשר אוזכר ששמה ככירה, אישיות
 • אוש■ באחרונה, שאירעו למאורעות

 אחר* כמצב"חמור, ככית־חולים פזה
 של שהייה אחרי כהתקף־לב. שלקתה
 כחולי־ נמרץ. לטיפול ביחידה יומיים

סכנה. מכלל האישיות יצאה לב,
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