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ן 50 ו לי מי
 אדמון, דויד העצמאות, חגיגות מנכ״ל

הלו מיצעד על הכספית ההוצאה כי מסר
 לירות. וחצי מיליון על תעלה לא חמים

 יותר לא ייצאו הוועדה מתקציב ואמנם,
 יעלה כולו המיצעד אך לירות. מיליון 2מ־

ב רק וזאת לירות, מיליון 50מ־ למעלה
ה של נוספות הוצאות תהיינה ולא מידה
מ כמובן באה הכסף יתרת האחרון. רגע

הביטחון. תקציב
 האיצטדיון את שיפצו זה ענק בסכום

 מחדש בונים בירושלים, האוניברסיטה של
 במות מתקינים מפחם, הריצה מסלול את

מקי ראש־הממשלה, לפמליית מייוחדות
 עליהם ההוצאה שרק ענק קישוטי מים

 אוהלים עיר הקימו לירות, אלף 650 עולה
 חשמל מים, שירותי הותקנו שבה עצומה,
 להתאמן, יוכלו צה״ל שחיילות כדי וביוב,
 בסכום ממדים. גדולי מיגרשי־חניה ויישרו

 היל- מטס על ההוצאה כלולה גם זה
האוויר.

ת או ס כי

ם י לי א ק סי מו
אור3 קומיסאר ו־ הממשלה מזכיר של הוראותיו על־פי

בן־גוויון בלי אפשר אריה ,30וד חגיגות ועדת יושב־ראש

 3.5מ־ למעלה המיסים למשלם יעלה מניים
 למכור זייצמן כידוע החליט לירות, מיליוני

 עתה עד מונחים שהיו האופנועים, את
 הצבאית המישטרה של החנייה במיגרש

בצריפין.

ן ו בן־גורי

ם מת י י מ ע פ
 נאור אריה הממשלה מזכיר כשעבר

 ועדנה ידין יוסי שייקראו הטכסטים על
ב הבחין הלוחמים, מיצעד במהלך פאר
 הראשון ראש־הממשלה של מדבריו קטע

 להוציא הורה נאור כן־גוריון. דויד
זה. קטע

ת ו י ד ו ס ה

ל ל ש ״ צ א ה
ה — המחתרות לוחמי מיצעד לקראת

 בו צה״ל, מיצעד של הסופית מהדורה
 בגין מנחם ראש-הממשלד, בזמנו רצה

 הזמנות 12.000 הרחב לקהל הוציאו —
ה ללוחמי ,4000 : הבאה החלוקה על־פי
 וה־ האצ״ל ללוחמי 4000 והפלמ״ח, הגנה
 ראש־ במישרד נעלמו נוספים 4000ד לח״י

 הם גם כי התברר כך אחר רק הממשלה.
האצ״ל. לאנשי נמסרו

לא יירדו, שהלוחמים המארגנים כוונת
 ה־ של מהבמות הצבאי, המיצעד חר

 כשהם בסך, ויצעדו המסלול אל איצטדיון
 השתייכו אליהן המחתרות על־פי מחולקים

בעבר.
 את קיבלו והפלמ״ח ההגנה אנשי בעוד

בני את עימם יקחו והם לטכס, ההזמנות

 לאיצ־ הכוחות כניסת סדר שונה נאור,
 בירושלים. העברית האוניברסיטה טדיון
ה בכיוון הכוחות נכנסו לכן שקודם בעוד
ה בכיוון ויצערו יכנסו הם עתה שעון,
הפוך.

 ה־ נגינת לוח שעל־פי מפני שונה הכיוון
 שירי יבואו המחתרות, ושירי הימנונים

 נאור וההגנה. הפלמ״ח שירי לאחר האצ״ל
ה בימת בפגי יעבור המיצעד כי ביקש
 מנחם האצ״ל מפקד ישב עליה כבוד,
 את לנגן תגיע התזמורת כאשר כנין,

 תנגן היא כאשר ולא והלח״י האצ״ל ,ישיר
 היה לנאור אפילו הפלמ״ח. הימנון את

 בתחילה אם מגוחך ייראה הדבר כי ברור
 אחר- ורק והלח״י האצ״ל שירי את ינגנו

 הוא לכן והפלמ״ח. ההגנה שידי את כך
הצעידה. סדר את הפך פשוט

ת מ א ה

ם על עי ו נ פ או ה
 אשר הגרמנים, ב.מ.וו. אופנועי פרשת

 ראש־הממשלה את ללוות צריכים היו
ה ביום הופעותיו בשלל בנץ מנחם

 הצורה, מאשר יותר הרבה סבוכה עצמאות,
יופי ה״כ על־ידי הועלתה היא שבה

שריד.
 ראש־ בלישכת אנשים יוזמת על-פי
 וייצ" עזר הביטחון שר התבקש הממשלה

 כפי 20 ולא אופנועים, 22 לרכוש מן
 בעלי באופנועים המדובר שריד. שטען

 אחד כל אשר כוחות־סוס, 10 של עוצמה
לירות. אלף 160 עולה מהם

שטות." ב״זה המקשים את פטר וייצמן
 הצבאית המישטרה הודיעה אחר־כך רק
 כאלה, אופנועים עם לעשות מה לה אין כי

 לטכסים. רק טובים הם וכי רגילים, בימים
 אל ראש־הממשלה לישכת אנשי פנו אז

 שהיה מי ציפורי, (״מוטקה״) מרדכי
 שר־הביטחון. סגן והיום בצבא תת־אלוף

 על ידע שלא ותיק, אצ״ל איש ציפורי,
 את אישר לשר־הביטחון, המוקדמת הפנייה

הרכישה.
ה כי והתברר הפרשה, התפוצצה כאשר

גר־ אופנועים עם בגין את ללוות תענוג
מודעי קומיסאר

תקציב הגבלת בלי אפשר

 והלח״י האצ״ל אנשי גילו מישפחותיהם,
המח מסורת על אמונים עדיין הם כי

הח העבירו הם מוחלטת בסודיות תרת.
 באירוע לשתף שלא חבריהם, לכל לטה
 מספר את זה על־ידי ולהכפיל משפחה בני

וב לאוזן מפה שיצעדו. המחתרות חברי
במ לבוא כולם התבקשו טלפון שיחות

 כך שחורים. וברטים לבנות חולצות : דים
 שתי היו והלח״י האצ״ל כאילו ייראה

 של חלקה ואילו ביותר, הגדולות המחתרות
מיזערי. היה המדינה בהקמת ההגנה
 מצב ואם להפתיע, עומד עצמו בגין

 המייו־ מהבמה יירד זאת, יאפשר בריאותו
האצ״ל. לוחמי גוש בראש ויצעד שלו חדת

ן די ד י י ר הז

ר את חי מ ה
 ידין, (״יוסי״) יוסף השחקן דרש כאשר

 ידיד, ייגאל ראש-הממשלה סגן של אחיו
 קריינות דמי לירות, 12.000 של סכום

 ועדת אנשי אפילו הבינו הלוחמים, במיצעד
 שלא והחליטו מופרז הסכום כי החגיגות
 אדיה הטלוויזיה קריין אל פנו הם לשתפו.

אורגד.
 ואמר נאור אריה אל פנה ידין ייגאל

 להסתפק מוכן שאחיו לו נודע כי לו,
 ה־ החגיגות, מנכ״ל יותר. נמוך בסכום

 ידין אל שוב פנה אדמץ, דויד פירסומאי
 לירות. 8.000 של סכום על סיכמו והשניים

 ידיו עם יחד שתשתתף השניה הקריינית
 זה הרדיו תוכנית עורכת תהיה בקריאה,

 עבור תקבל היא פאר. עדנה לי, איכפת
לירות. 2.500 רק השתתפותה

ה טנק ב כ ר מ ה

נוע לא י
להו בגין ביקש אותה ההפתעות אחת

 היתה הלוחמים במיצעד מהשרוול ציא
 טנק של הראשונה הופעתו להיות צריכה

אנ שערכו בבדיקות הישראלי. הנזרכבח
ינוע אם כי התברר וההנדסה השיריון שי
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