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 10 של בסכום נוספים שיפוצים אחר־כך

 מיהרו החגיגות ועדת אנשי לירות. מיליון
 הדבר כשנודע אולם התקציב, את לאשר

ש הורה הוא וייצמן עזר לשר-הביטחון
 הישראלי הטנק המרכבה. את להסיע לא

 מיצעד מוזמני בפני יוצג אמנם הראשון
המסלול. על ינוע לא אך הלוחמים,

8 0 . 0 0 י ל 0 י

ץ עו י לי
 האוניברסיטה איצטדיון את להכין כדי

הלו מיצעד לקראת בירושלים העברית
 התאורה איש מגרמניה לארץ נקרא חמים,

 שוהה כבר אדר התאורן אדר. ארנון
 בארץ ומתפרנס עובד בגרמניה, שנים כמה

ב עבודה היתה ולא שכמעט למרות זו.
 גדול שער הכנת מלבד תפאורה, הכנת
 בשביל אדר קיבל הכוחות, יכנסו דרכו

לירות. 80.000 שלו הייעוץ

ה א רי קו

ם קו מ ם ב לו ש
 מנהל רגר (״אידו״) יצחק היה כאשר

 לקראת כרזה הוצאה 30ה־ חגיגות ועדת
 היה שלה המרכזי המוטו אשר החגיגות

 על הגדולה השימחה בעת זה היד. שלום.
בארץ. אל־פאדאוז אנוואר ביקור

 את וביטלו אחרת כרזה הוציאו עתה
 נאור, אריה הוראות על־פי הקודמת.

 לאמץ הוחלט החגיגות, ועדת יושב־ראש
ה קוריאני ילד של ציור רשמית ככרזה
ירו חומות סביב רוקדים אנשים מראה
 מדוע בהסבירו למקורביו, אמר נאור שלים.

 כבר הוא ״השלום :הכרזה את החליפו
 מסמל לא והוא שיהיה, שחשבנו מה לא
 30ב־ הזו המדינה על שעבר מה כל את

האחרונות.״ השנים

צמן יי ל ו ל קי

ת י ב ר ע ב
 של הסופית המיסגרת על הוחלט כאשר

 ראש־ד,ממשלה הבטיח הלוחמים, מיצעד
 וייצמן, עזר לשר־הביטחון כנין מנחם

 צה״ל, על למעמסה יהיה לא המיצעד כי
 כח־ מבחינת ולא תקציבית מבחינה לא

אדם.
ה כי התברר יותר מאוחרים בשלבים

 התלונן ווייצמן צה״ל על נופלת מעמסה
 לו השיב ראש-הממשלה בגין. בפני כך על
 למיצעד התנגדתם ״אתם אשמתו: זו כי

 וייצמן בזה.״ תעזרו לפחות אז צה״ל, של
 מ־ כשיצא אולם המפקד!״ ב״כן לו השיב

עסיסית. ערבית קללה הפליט הלישכה

לק ל קו ל קי

ת י ר ב ע ב
 טדי ירושלים, עיריית ראש הציע כאשר
ה בבריכת חגיגי קונצרט לערוך קדלק,

 הקציבה העצמאות, יום במוצאי סולטאן,
 לירות. 200.000 של סכום החגיגות ועדת לו

 שר של למישרדו במהירות הגיע קולק
ה מודעי, יצחק והתשתית, האנרגיה

 ,30ה־ חגיגות על הממשלה מטעם ממונה
מו את מכנה כשהוא שערוריה, שם ערך
 התואר בשם כסיד, חיוור שהיה דעי,

 תקציב עם מהמקום יצא אחר־כך ״שמוק״.
ה את שיפץ שבו לירות, מיליון 3.5 של

לקונצרט. קשר ללא העתיקה, בריכה

ן ו לי ת מי רו לי

ת רו ח ל
 ללא כבור הוא החגיגות שתקציב מכיוון
 עד הוצא כמה יודע שאיש מבלי תחתית,

 הממשלה מחלקת ומאין, יוצא וכמה כה
החגי מתקציב שונים ומענקים תקציבים

 לתנועת השייכים ממשלה למישרדי גות
החרות.

 השר של בראשותו הקליטה, מישרד
 לירות ממיליון למעלה קיבל לוי, דויד

 תוכנית שהציג מבלי החגיגות, מתקציב
ה על כלל שדיווח ומבלי הכסף להוצאת

כה. עד הוצאה

- הח<יו.ות

ש נ ל עו למפד־׳
ה את החרים המר זבולון שר־החינוך

 כי טוען, המר העצמאות. לחגיגות הכנות
 האחראי להיות צריך היה הוא טבעי באופן

 שר־החינוך- שהוא משום הן החגיגות, על
 — המבצעת שהזרוע משום והן והתרבות

במישרדו. נמצאת — ההסברה מרכז
ה בישיבת לומר כלל היסס לא המר

 יותר מתאים שהוא לו ברור כי ממשלה,
 את לערוד ותשתית אנרגיה לענייני מהשר

 את להפקיד ההחלטה וכי העצמאות חגיגות
ב היא מודעי יצחק בידי החגיגות

לליבר ראש־הממשלה של מתנה בחינת
המפד״ל. את להעניש רצון המבליטה לים,

ב יצי צ ת כ ש מ

ה את רי טו ס הי ה
 שלמה תל-אביב, עיריית ראש אפילו

 עוזרי של בבולמוס נדבק להט, יצ׳״)׳(״צ
 שאירע מה כל את להפקיע ראש־הממשלה

 חלקו האצ״ל. לטובת שנה שלושים לפני
 בכיבוש הסתכם יפו בכיבוש האצ״ל של

תי גבעתי של יחידות מנשיה.  כבשו הוויי
 נציג בפני העיר ראשי וכניעת יפו את

סרט. גבי על מונצחת ההגנה
ב חייל אז היה עצמו שצ׳יצ׳ העובדה

 בהפקעת להשתתף לו הפריעה לא גבעתי
 ממלכתי אירוע האצ״ל. לטובת ההיסטוריה

 האצ״ל על־ידי י&ו כיבוש את יציין אשר
 לירות: מיליון חצי המיסים למשלמי יעלה

 לחגיגות הוועדה מקופת לירות אלף 300
ת״א. עיריית מקופת לירות אלף 200ו־ 30ה־

ת תנ ה מ נ י ד מ ה

ם י נ ו ר ה צ ל
 אחרונות וידיעות מעריב הצהרונים שני

 יום לקראת האחרון, חששי ביום הוציאו
 הוציא מעריב לקוראיהם. שי העצמאות,

 מעוטרת רשמי, עיתון של חגיגית מהדורה
אח ידיעות ואילו שיק, ארתור על־ידי
של היהודים מדינת הספרון את רונות

הרצל. זאב בנימין המדינה חוזה
 שהם בשירות התגאו שכה העיתונים,

 אחד כל כי לספר שכחו לקוראיהם, נתנו
 לירות 200.000ל־ הקרוב סכום קיבל מהם

 המיב- מימון לשם ,30ה־ חגיגות מוועדת
 להתנות טרחה לא אף הוועדה הללו. צעים

ל שהשי העובדה, בפירסום המענק את
המדינה. מטעם למעשה ניתן קוראים

תו 73(6׳ נז שלו בי
 ביותר השמורים המדינה מסודות אחד

ש 30ה־ שנת לסיסמות ההצעות 738 הוא
 למצוא הצליחה לא הוועדה הוועדה. הוגשו
 לאימוץ ראויה שתהיה אחת אף ביניהן

ו נאור אריה אדמון, דויד ממלכתי.
 ללישכתו, אדמון שגייס הבחורות קבוצת

 גרועות, הפחות הסיסמות 100ב־ בחרו
 מיוחדת בחוברת להדפיסן מתכוונים והם

המשו ההוצאה הרחב. לציבור שתחולק
לירות. 100.000כ־ : ערת

ר ל מחי : כ ה ל ו ג

ת 400 רו לי
 לציין היא 30ה־ ועדת של המגמות אחת

 האצ״ל על־ידי שנעשו פעולות בהבלטה
 אחד כל ההגנה. של מפעולותיה ולהתעלם

 שר־המישפטים ביניהם למשל, קניה, מגולי
 החגיגות מוועדת קיבל וזמיר, שמואל

 שמנו קניה, גולי כנס לירות. 400 בן סכום
כשהתקציב התוכנית על־פי יערך איש, 500

האוהלים כעיר וילדים טנק
המרכבה בלי גם אפשר

 חשובות פעולות לירות. 200.000 הוא שלו
 למחנה הפריצה בי, עליה כמו ההגנה, של

יצויינו. לא כלל הרדאר, ופעולת עתלית

ת מ ח ל ת מי מ סו ר י פ ה

 ביניהם תיאמו שעבר השבוע בתחילת
 מרכז ומנהל אדמון דויד החגיגות מנכ״ל

 מסיבת־ לערוך אילן, יהודה ההסברה,
מש לפני לפרט כדי משותפת, עיתונאים

 משום- העצמאות. יום אירועי את תתפיה
 למסיבת- אילן את להזמין אדמון שכח מה

המ משני אחד שהיה אפילו העיתונאים,
 להדגיש כדי וזאת בה, הראשיים חותנים

החגיגות באירגון הוועדה של חלקה את

 השייך ההסברה, מרכז של מחלקו ולהמעיט
 הופיעו אדמון עם יחד החינוך. למישרד
 פיקוד־המרכז, אלוף העיתונאים במסיבת

המיצעד. ומפקד לוי, משה
 חלבי רפיק הטלוויזיה כתב כשצילם

מטע החליט, הוא העיתונאים מסיבת את
 לתמונה להכניס שלא עימו, השמורים מים
 בשיחת- הגיב החגיגות מנכ״ל אדמון. את

העיתו כלפי גם חלבי. אל צעקנית טלפון
 את הזכירו ולא המסיבה על שדיווחו נאים

 טילפן אדמון דומה. יחס הופגן אדמון
 אחת ירושלמית כתבת בהם. ונזף אליהם

 במסיבת אותי ראית לא ״מה, שאל: הוא
?״ העיתונאים

ה ר ת לי := אח

ם ג י נ ו י ל מי
ה כמנכ״ל אדמון דויד מונה כאשר
 של משכורת יקבל כי הודיע הוא חגיגות,

 אולם נכון, אומנם זה לשנה. אחת לירה
ב יגיעו, ולישכתו אדמון סביב ההוצאות

 מיליוני 3מ־ ליותר השלושים, שנת תום
 בשכר, עוזרים כתישעה גייס אדמון לירות.
בעיר. היפות מהצעירות אחדות ביניהם

 במישרד חדרים כמה תופסת הלישכה
ב משתמשת בירושלים, ראש־הממשלה

 מסוג השרד מכונית ביניהן — מכוניות
 עצמו. אדמון לרשות שהועמדה ?!ורטינה

 ל- הוסיפו האחרון השבוע בתחילת רק
נו ישירים קווי-טלפון אדמון של לישכתו

בלתי־מבוטלת. בהוצאה ספים,

 שבידי בעוד נעשו האלה ההוצאות כל
חגי לניהול הערוך מוכן, מנגנון הממשלה

 ל- השייך ההסברה מרכז זהו כאלה. גות
ה שברשותו והתרבות, החינוך מישרד

כאלה. באירועים והניסיון הידע כלים,

ת ו ע ד ו מ ב
 העצמאות שנת כל של הפירסום תקציב

 הוצא! היום עד לירות. אלף 950 הוא
 על בעיקר לירות, מיליון 2מ־ למעלה כבר

 הערכו בעיתונים. ראוותניות מודעות־ענק
 דויד הפירסומאי של בלישכתו פנימית

ן א מו ל עד יוכפל הסכום כי אומרת, ד
החגיגות. סיום

ם 2 י נ ו י ל מי
ת מי צ ע ה
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