
 של בכלכלתה פוגע שהוא כאלה לממדים הגיע
 מתיירות. הן הכנסותיה שמרבית המדינה,

 ממשרת פתחה החרם על להתגבר כדי
 מושקעים שכו חסר־תקדים, כמיכצע מכסיקו
 כגדולים פירסום ■מיכצע זהו דולרים. מיליוני

 האמריקאיים, וככיתכי־העת שבעיתונים
 מכסיקו ממשלת עתה מפרסמת שכהם

 24 לפעמים הכוללים מייוחדים, מוספים
 זרם את לחדש המייועדים עמודים,

לארצה. התיירות

 הצלמים :לתפקיד מועמדים שני יש בינתיים השבוע.
 ההנהלה הבטיחה בן ספורטה. ויעקוב מרחב שרגא

 מרווח. חדר־מנוחה הצלמים לרשות להעמיד
 תתמלאנה לא אם בי הודיעו, הצלמים

 ► כשביתה יפתחו הם השבוע, עוד תביעותיהם
ממושכת.

ת פיטר ■עקוב■ א

ך י ן נ ו ג ו  תובעים ■פו אטנ■ת
ת טרו תפ שכטרמן ה

 המכון מובייל
ה ר בו ח ת ל

ח יה1רוד מג״ס
אל מדריכים שר בי

 שגרירות באמצעות מגייסת, רודזיה ממשלת
 להדרכה מתנדבים כישראל, מסויימת

כרודזיה. צבאית
 כי הזה, העולם לכתב השבוע גילה המגוייסים אחד

 לפיו חוזה, על בתל־אביב רודזי נציג על־ידי הוחתם
 רודזיים. לאזרחים בנשק לשימוש כמדריך ישמש

 יחידות כיוצאי כעיקר מעוניינים הרודזים
 יחידות־צנחנים, ובמיוחד צה״ל, שד קרביות

 באנשי והן הרודזי בצבא הדרכה לצורך הן
 כהדרכת עתה העוסקת מייוחדת יחידה

 שמציעים ההתחלתי השכר בנשק. אזרחים
 ליום. דולאר 75כ־ הוא למגוייסים הרודזים
 מידע כבר נמסר אחרים, ולגורמים תל־אביב למישטרת

 לא השילטונות אולם הרודזית, הגיוס פעילות על
הגיוס. את למנוע כדי כלשהו צעד נקטו

ר פ ס ד ס ו גג ה על ה
קורת עבר בארץ בי

 וכתב כריסטנסן בן הנורווגי העתונאי של סיפרם
 )13 מיספר (או המחץ, נבחרת טינן, דייוויד הטייס

 למודיעין הישראלי המוסד של פעילותו את החושף
 והמתרכז הערבי, הטירור נגד במילחמה באירופה

 ייגנז. לא לילהאמר, בפרשת המוסד של בכשלונו בעיקר
הציעו כאילו זרה, בעיתונות שהופיעו הידיעות
 מנת על הספר למחברי סכומי־עתק ישראליים גורמים

 הישראלי, המוסד בייוקרת לפגוע שלא כדי שיגנזוהו,
 נעזרו רק לא הספר מחברי כי מסתבר חסרות־שחר. הן

גם אלא לסיפרם, החומר באיסוף ישראליים בגורמים
ה׳מי

ישראלי. מוסד של לביקורת המוגמר כתב־היד את סרו
הצנזורה *ת  עכר לא אומנם :ספר

 מבקריו אולם הרישמית, הביטחונית
 להשמיט המחברים מן ביקשו הישראלים

 הפירסום, לפני מכתכ-היד קטעים במה
 נאלצו, שלא למרות אחרים. קטעים ולתקן

 מילאו זאת, לעשות מראש התחייבו ולא
הישראליים. הגורמים כקשת את המחברים

 שם, לעמנות הגלריות ובעלי העתיקה, יפו אמני
 אברהם ח״כ של התפטרותו את לתבוע החליטו

 יפו לפיתוח הוועדה רושב־ראש מתפקיד שכטרמן
 של התנהגותו לאור התקבלה ההחלטה העתיקה.
 התייצב כאשר הגלריות, שבתו שבו ביום שכטרמן

 המיתרס. של השני מעברו
 כאהרונה הסובלים העתיקה, יפו אמני

 התמעטות כעקבות כלכלי ממשבר
 את בשבטרמן רואים כאיזור, המבקרים

 לראש־העיר, פנו למצבם, האחראי האיש
 מינהל־י ולמנהל קול משה התיירות לשר

 לפטר כתביעה זורע, מאיר מקרקעי־ישראד,
 להתפטרותו. להביא או שכטרמן את

 העתיקה יפו של התיירות באיזור המבקרים מיעוט
 בצפון אתרים כיכר של בפתיחתה השאר, בין מוסבר,

 תיירי מרבית את עתה אליה המושכת תל־אביב,
והחוץ. הפנים

ה אישיות ר בכי
ה ד מיליון הפקי

בשוו״ץ דולר
מ שאינה בכירה, ישראל אישיות

וממלכ רשמיים, תפקידים עוד מלאת
 סכום באחרונה הפקידה כבעבר, תיים

 השווייצי בבנק דולר, מיליון עד העולה
החשבו סודיות למרות בנק״. ״קרדיט

 עצם השווייצי, בבנק וההפקדות נות
ה והפקדת החשבון פתיחת עובדת

 בעלת האישיות על־ידי בבנק, סכום
כ היום לשיחת הפכה העולמי, השם
כשווייץ. הבנקאות הוגי

הנר ככל מורכב, שהופקד הסכום
ל שהיו ומהכנסות מתמלוגים אה,

 אם ברור לא כחו״ל. אישיות אותה
 המדינה מאוצר היתר קיבלה האישיות

השווייצי. בבנק הכסף את להפקיד

ד שירות ב כו מ □1ל
ב״אל־על״וטו הטיל בני לי

ראיון שידור על
השלישי האד□ עם
 יצחק רשות־חשידור, מנכ״ל בין פרץ חריף סיכסוך
 הווטו. בעקבות פינסקר, חגי מנהל־הרדיו לבין ליבני,
 של סיפרו בפרשת הרדיו טיפול על ליבני שהטיל

אלעד. אברי
 שאותו אלעד, אברי עם מאלף ראיון היה הרדיו בידי

 פינסקר פאר. עדנה המעולה השדרנית בזמנו ערכה
 עסק־הביש פרשת התעוררה כאשר בו להשתמש רצה

 הספר. פירסום בעיקבות מחדש,
 של שלילית לתגובה מחשש וטו, הטיל דיכני
 אישר ולכסוף כף, על ממשלתיים גופים

הראיץ. מתוך ספורים קטעים רק לשידור

 נוסעי־עסקים־מכובדים, נועם, אל־על, של חדש שירות
 הלאומית. חברת־התעופה על־ידי באחרונה נפתח

 אנשי־עסקים 500לכ־ט מייועד נועם שירות
 דארצות-הכרית כ״אל־על״ הטסים ישראליים

 מחיר ומשלמים כשנה, פעמים שלוש לפחות
 כרטיסיהם. עכור מלא

 דיילות על־ידי הנוסע של בליוויו מתבטא השירות
 בנמל- וטיפול במטוס, מייוחד מקום הכנת שלום,

 כן לשם. מגיע הנוסע כאשר ניו־יורק של התעופה
 שירותים העולם ברחבי על אל־ סניפי מספקים

 נועם. שירות למטופלי ושירותי־דואר מישרדיים
 מועטה בהתעניינות השירות זבה בה עד

 ״נועם״ שירות שד המייוחד והדלפק בידכד.
 גם משרת כדוד בן־גוריון בנמל-התעופה

החכרה. של רגילים נוסעים

ה הר אז ת־ ת שבי
ב ח ר ת ס מ חר בטלוויזיה סודיתהיהודי ה

ח עד קו הת״רו מכסי ל
 לרכך אצ׳ווריה, לואים מכסיקו, נשיא של נסיונותיו

 פעולת לגבי ארצו של גינויה שהשאיר הרושם את
 כה עד העלו ארצות־הברית, יהודי על באנטבה צה״ל
למכסיקו התיירות על היהודי החרם כי נראה חרם.

 כשבוע ערבו כירושלים הטלוויזיה צלמי
 אחד, יום בת שכיתת-אזהרה שעבר

 מנהל מינוי דרשו הצלמים כמום. כסוד שנשמרה
 וכן תקין, לסידור־עבודה ידאג אשר שלהם למחלקה
 ראוייט־לשמם. חדרי־מנוחה לרשותם להעמיד
עוד מנהל־מחלקה למנות הבטיחה הטלוויזיה הנהלת

.

 . מישרד-התחכורה שד הכבירה הפקידות
 מנב״ל של פיטוריו על לשמוע השבוע נדהמה
 1 שהיה מי כן־אפרים, אורי לתחבורה, המכון

מישרד־התחבורה. סמנכ״ל
 בעת בן־אפריים, את פיטר יעקובי גד התחבורה שר

 כך על לו להודיע מבלי בחו״ל, בשליחות נמצא שזה
 שהיה מי כוכב, דויד את יעקובי טיגה תחתיו כלל.

 המכון מנכ׳׳ל לתפקיד שר־הביטחון, של הכספי היועץ
לתחבורה.

 שנחשב שלימי עצמם והפיטורין הפיטורין, צורת
 תחבורה, לענייני בארץ היחידים המומחים כאחד
מישרד־התחבורה. בצמרת רבה התמרמרות עוררו

ש מזכיר־ראש■ חד
המחוזי לביהמ׳יש

ב בי א ־ ל ח ב
 להתמנות ברוך עזרא עומד הבא החודש בתחילת

 המחוזי בית־המישפט של החדש כמזכיר*ד>ראשי
 בתפקיד המכהן מטלון, אברהם של במקומו בתל־אביב,

רצופות. שנים 25 זה
 סגן־המזביר־ כתפקיד כה עד שכיהן כרוך,

 כסידרי מהפכה לחולל מתעתד הראשי,
 ולהעלותם כית־המישפט, שד המזכירות

מודרני. מינהל של פסים עד
 השמרנית, הפקידות את נגדו בכך לקומם עלול הוא

בבית־המישפט. תנאי־העבודה בשינוי מעוניינת שאינה

אס על א סי־בי־  ל
בארץ להציג נאסר

 סי־בי־אם., חברת של סרט־הטלוויזיה מפיקי של טענתם
 נדרש כאילו באנטבה, צה״ל של מיבצע־יהונתן על

 הזה (העולם בארץ יוקרן לא שהסרט להתחייב מהם
 תוצאה הנראה, ככל והיא, מדוייקת היתה לא ),2033

אי־הבנה. של
 צה״ד, דובר עם הסרט למפיקי שהיה כהסכם

 * שידטונות מטעם הסיוע את להם שהושיט
 כי שאומר מפורש, סעיף הוכנס הצבא,

 האופציה שמורה שראלית וי לטלוויזיה
 בארץ להקרנה הסרט את לרכוש הראשונית

בכך. תרצה אם תשלום, ללא

בישראל ישתקו!
 היהודי- הזמר מאסיאם, אנריקו

כ להגיע העומד אלג׳יר, יליד צרפתי
יכוכ*הופ;לסיכוכ-הופ הבא החודש תחילת

 בית לבנות מתכוון כישראל, נוסף
 ד שבפאריס, לביתו כנוסף כישראל
ובצרפת. כישראל לסירוגין לשהות

 כל של אדיל״הזמר שהוא מאסיאם,
 שנים 13 ושמזה צפוך־אפריקה, יוצאי
הצר עולם־הפיזמוניס בצמרת ניצב
 בית לרכישת ומתן משא מנהל פתי,
 עומד הוא שם ככפר-שמריחו, פרטי

 בו ולשכן הישראלי ביתו את להקים
., ובתו. כנו את

______________


