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 למלחמה יועץ למנות סוף סוף החליט ראש־הממשלה
 שנהרג פגלין, (״גידי״) עמיחי של במקומו בטרור

 חודשים. מספר לפני בתאונת־דרכים
 איתן, רפי את לתפקיד למנות ■החליט כנין

 של נאמנו ״המוסד״, מראשי אחד לשעבר
 ״שלומציון״ חטיבת ונציגי שדון אריק

החרות. תנועת במרכז
 כיום הוא שאיתן כיוון סופית אושר טרם המינוי

 הבניה, בתחומי מסועפים עסקים המנהל איש־עסקים
 התפקיד את עליו יקבל אם דגי־נוי. וייצוא הבורסה

עסקיו. מניהול לפרוש כעובד־מדינה, עליו, יהיה
 עוד עלתה זה לתפקיד איתן של מועמדותו

 התנגדותו בגלל לפועל יצאה ילא אולם בעבר,
 החליט עתה וייצמן. עזר שריהבטחץ •טל

 להתייעץ מבלי לתפקיד איתן את למנות בגין
וייצמן. עם

חיסכון מיפגן
*1בי או בוז

 הדוגמה בדבר בעיתונות, מכבר לא שפורסמה הידיעה
 (״רפול״) רפאל רב־אלוף הרמטכ״ל, שמבקש האישית

 מכוניתו את כשהחליף צה״ל, לקציני לתת איתן,
 אינה קטנה, אסקורם במכונית הגדולה האמריקאית

מדוייקת.
 — מכוניות שתי עומדות הדמטכ״ל לרשות
 מגוריו, במקום והשניה כתל־אביב האחת
 מכוניות יזרעאל. כעמק תל-עדשים במושב

 לשדות• להסיעו כדי בעיקר משמשות אלה
 קל, מטוס לו ממתין שם צבאיים, תעופה
 הדרד את כעצמו. הרמטכ״ל מטיס שאותו
 כלל כדיר רפול עושה למטכ״ל מביתו

 אל אותו מסיעות רק כשהמכוניות כמטוס,
וממנו. המטוס

ם ד ר ה נ ב שי בי
 בגין מנחם ראש־הממשלה, שקיים בישיבה

 לא־ממשלתי, אד ממלכתי בפורום באחרונה
 כדי תוך ראש־הממשלה של עיניו נעצמו

נרדם. ההוא דיון,
 לעייפותו זה מיקרה ייחסו ראש־הממשלה של עוזריו
 למצב קשר לכך אין כי וטענו יום, באותו הרבה

בריאותו.
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 מסתכם כאילו באחרונה, שפורסמו להערכות בניגוד
 לדרום־לבנון שחדרו אירגוני־אש״ף אנשי של מיספרם

 מסתבר בלבד, מעטות במאות צה״ל נסיגת אחרי
לאלפיים. עתה מתקרב בדרום־לבנון מיספרם כי

 דק נעשה לא אנשי־אש״ף במיספר הגידול
 כי הסתבר עתה רק האחרונים. בומים

 מכפי בהרבה גדול מיספרם היה מלכתחילה
תחילה. שהועיד
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 לממשלה, היועץ־המישפטי כי הסימנים מתרבים
 הקרוב בעתיד לסיים מתכוון ברק, אהרון הפרופסור

 בחודש מתפקידו שיפרוש אף וייתכן כהונתו, את
 כיועץ־ להתמנות עשוי מי נודע מרם הקרוב. אוגוסט

 לכשיפרוש. במקומו, מישפטי
 המינוי על ההחלטה כי לוודאי קרוב אולם

 אלא שר־המישפטים, בידי תהיה לא ההדש
 יועץ■ למנות המבקש ראש־הממשלה, בידי

 לשר■ כמשקל-נגד שישמש מישפטי
תמיר. שמואל המישפטים
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 פרטי מורה דחוף באופן מחפש מזכיר־הממשלה
 משרי־ לכמה זו בשפה מזורזים קורסים שייתן לאנגלית,
 למיכשול להם משמשת בה הדלה שבקיאותם הממשלה,

תפקידם. במילוי
 המזורזת להשתלמות הראשונים המועמדים

 התעשייה ושר אדליד שימחה שר־האוצר הם
 באנגלית ששליטתו ארליך, הורביץ. יגאל
 את עימו לקהת כה עד נהג קלושה, היא

בשיחות כמתורגמן הלפרין, דן יועצו,

 רשות• של הגבייה מחלקת אנשי
 מקלטי■ בעלי לאתר המנסים השידוד,
 עבור אגרות שילמו שלא טלוויזיה

״הסיי בתואר המכונים — מקלטיהם
 איתרו כי טוענים — הוורודה״ רת

 לא שעבודם מקלטי־טלוויזיה, ארבעה
ה ״שיק,מים״, בחוות אגרה, שולמה
שרון. אריאל לשר־החקלאות שייכת

 עובדי־החווה, את שימשו המקלטים
 הם רשות־השידור אנשי לטענת אולם

ה הסיירת אנשי החווה. של רכושה
 שהשר, כך על פליאה ■הביעו וורודה

 הבדואים על החוק את לאכוף המבקש
 מישר- של הירוקה הסיירת באמצעות

שב בחווה החוק מאכיפת נמנע דו,
בעלותו.

כהו״ל. שניהל בענייני;מישרת, ודיונים
 השיחה למנהל ממתורגמן הלפרין הפך בהדרגה
 הורביץ בשתיקותיו. מרבה כשארליך כימעט, הבילעדי

 בפגישתו והשבוע, מארליך פחות עוד באנגלית שולט
 מבקשים עתה עברית. אליו דיבר מונדייל, וולטר עם

 בשעות־ לשרים השפה את שיקנה מתאים מועמד אחרי
שלהם. הפנאי
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 אחד שהוא תת־אלוף, בדרגת בצה״ל, בכיר קצין
 עומד בחזית־הדרום, יום־הכיפורים מילחמת מגיבורי

 לקידום שתביעתו אחרי בצה״ל, שירותו את לסיים
 הרמטכ״ל. על־ידי נענתה לא

 המפקדים אחד שנחשב הקצין, של פרישתו
 לנוכח תמוהה נראית בצה״ל, המעולים
 צה״ל בו לאחרונה!השקיע שרק העובדה

 באחזקתו ל״י, אלפי מאות של סכום
 ילדיו) חמשת מישפחתו(כולל ובאחזקת

השתל״ות. לצרכי כחו״ל,
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 לשר־הביטחון מחאה מכתבי שלחו בצה״ל חיילות מאות
הבנות, גיוס בחוק המוצע התיקון נגד ולראש־הממשלה

 פי על אותן, ומציג לרעה לדעתן, אותן, המפלה
 כמופקרות. אגודת־ישראל, גירסת
 על לחתום יכולות אינן שחיילות כיוון

 מכתב-מחאה, על משותפת וחתימה עצומה,
 כקשירת־קשר, כמוה חיילות, שתי של אפילו
 מהם אחד כשכל בנפרד, המכתבים נשלחו

בלבד. אחת חתימה כולל
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 באחד ועד־העובדים מחברי שלושה

 התפטרו בתל-אביב הממשלה ממישרדי
 התנהגותו על כמחאה בוועד, מתפקידיהם

 מישרד אותו עובדי לטענת הוועד. יו״ר של
 . הבכירים מהעובדים שהוא היו״ר, קיים

 הפקידות, אהת עם יהסי־קירבה במישרד,
 קביעות לקבל כדי לפיתוייו שנענתה
בעבודה.

 הבכיר הפקיד של ואשתו המזכירה של כשבעלה רק
 והמזכירה ביניהם, הקשרים נפסקו בפרשה, התערבו

 טוענים שהתפטרו הוועד חברי פיצויים. ללא פוטרה
 המזכירה, על בלתי־הוגנים לחצים הפעיל הוועד יו״ר כי

עימו. יחסיה את שתמשיך כדי
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שידור צפי׳ ח־־ה שו בר

 של בוועד־המנהל שעבר בשבוע שאושרה ההחלטה
 מיבנה של מחדש האירגון בדבר רשות־השידור,

 עובדי ביו חדש לסיכסוך־עבודה לגרום עלולה הרשות,
 אמור הרשות של החדש המיבנה להנהלתה. הרשות
 כספים־וכלכלה, כוח־אדם, :אגפים ארבעה לכלול

 אנשי ובעיקר הרשות, עובדי ופיתוח. גבייה־ורכש
 לריכוזיות־יתר יגרום זד. מיבנה כי טוענים הרדיו,

 עצמאות וישלול עבאדי, שלמה הסמנכ״ל, בידי
המחלקות. ממנהלי

 כרשות־השידור השונות החטיבות ועדי
 ל,מיבנה בהתנגדותם לדיון בקרוב יתכנסו
 של שביתה אף צפויה זה רקע ועל ההדש,
ברשות. וזוטרים בכירים עובדים

ל פו ק טי מפי
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 פרוייקט־ענק בראש העומד טופול, חיים השחקן
 כאמצעי־עזר הווידיאו, בשיטת לפרקיו התנ״ך להסרטת
 בביצוע החל העולם, רחבי בכל התנ״ך להוראת
 המזרח־התיכון לימודי להפצת המיועד חדש פרוייקט
 לאוניברסיטות. אקדמאית ברמה ארץ־ישראל וידיעת
 אוניברסיטת עם חוזה על חתם טופול

 אלה, כנושאים הסרטים להפקת תל-אביב
 עתה עוסקים המצולמות ההרצאות ובתיכנון

 זה. בתחום המומחים טובי
 התנ״ך, הסרטת מיפעל כמו שנים, של לטווח מיפעל זהו

 של האחרונים הפרקים את טופול מסריט עדיין שבו
 טופול של התנ״ך סרטי תורגמו כה עד בראשית. ספר
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!ה לבעיית נמצא מקורי פיתרון
 כמ״ו מתוצרת הגרמנים אופנועים
 עבור מישרד-הכיטחון על־ידי שנרכשו

 3.5כ־ של במחיר הצבאית, המישטרה
 כליווי לשמש על־מנת ״י, ל מיליון
 ממלכתיים. בטכסים לאח״מים ממונע

 יופ-העצמאות, ערב התפוצצה הפרשה
ה בעלי שהאופנועים, הסתבר כאשר
 אחד, כל כודיות־סום 10 של עוצמה

ב ראש־הממשלה את ללוות אמורים
 במיסדר בירושלים, לאיצטדיון כניסתו

יופ-העצמאות.
שהת הציבורית הסערה בעיקבות

 ש- העובדה נוכח כעיקר אז, עוררה
 את ילוו גרמנית מתוצרת אופנועים

 ובמישרד• הרעיון נגנז ראש־הממשלה,
האופנו את למכור הוחלט הביטהץ

 ביגלל כנראה דבר, של כסופו עים.
 תווי־ את להסיר הוחלט קונים, העדר

 הגרמני המיפעל של והסמלים הזיהוי
 ד צבאי כצבע נצבעו הם מעליהם.
הצבאית. המישטרה את משמשים




