
<׳ גלי־צה״ל את לסגור
גלי־צה״ל? את לסגור שרון, אריאל שר״התעשיה־והמיסחר, רוצה האם

 באחר התבטא על־כל־פנים, כך רוצה!״ ש״אריק לי הדליף בממשלה מקור
 קיצוץ בזכות תקיף נאום במיסגרת זה היה הממשלתיים. הפורומים מאינספור

 הרעיון את שרון שלף המקור, לי דיווח כך הנאום, במהלך בתקציב. דראסטי
הזה.

 היה הממשלה(אחרת בישיבת הועלה לא שהנושא העלתה יסודית בדיקה
 התעקש מדליפי אולם לענייני־כלכלה. בוועדת־השרים לא ואף דולף) מזמן
הידיעה. נכונות בדבר

 הוא, מינויו עומד בראשה הרי הצבאית? התחנה את לחסל שרון ירצה מדוע
בן־ישי? רון אלוף־מישנה

 כפי זמני! (באופן כרגע הוא אריק שמצאתי: עד בבעיה והפכתי הפכתי
 היושב רבץ, ליצחק יהיה מדוע שר־התעשיודוהמיסחר. דן> אורי שמבטיח

למה? באמה גל״ץ? ששמו נחמד כזה צעצוע במישרד־הביטחון,
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 מסיים הזה, העולם שגילה כפי
 נתן החייל, למען האגודה ראש

 עכשיו תפקידו. את ניר, (״נתק׳ה")
בחופשה. נמצא הוא

 ושר(מיל׳) שתת־אלוף אמרנו כבר
 לטש ציפורי (״מוטק׳ה״) מרדכי

 לובי הקים ואף זה, לתפקיד עיניים
ו הפוליטיקה בשדה חבריו בקרב
העיתונות. בשטח

 אך שתדלני, אולי היה הלובי
מוצלת. לאוו־דווקא
 יצחק שר־הביטחון זימן בינתיים

 לשיחה, הפורש היו״ר את רבין
 תישבחות עליו הרעיף שבמהלכה

 ניר בו. לחזור אותו לשכנע וניסה
 ויריית לפרוש, בדעתו נחוש נותר

 למיניהם השתדלנים למירוץ הזינוק
 לכנות האוהבים מקורות, נורתה.
שמופ לי דיווחו דבר", ״יודעי עצמם
 השר, על אינטנסיביים לחצים עלים

 שרבו ככל לבנון. בענייני הטרוד
ציפורי. של סיכוייו אפסו — הלחצים

 שבמיסגרת לי מזכירה המהומה כל
הקורא התלונן למערכת״ ״מיכתבים

נבו
מי׳ למען ועד

 השולטת העיקביות על מצפת צפריר
 החייל: למען לאגודה היו״ר במינויי

 איזה ״יש הקורא, תמה זה?" ״מה
 לאגודה הסגל מינהל בין סידור
 של הג׳וב את המבטיח החייל, למען
 מצה״ל, הפורשים לתת־אלופים היו״ר
קודם בפוליטיקה? להם הולך שלא

 אריאל והתעשיה המיטהר שר רוצה האס
מדוע? - כן ואם גלי־צה״ל את לסגור שרוו

סער! ובובי יבין ג׳יי׳אר ביו בהתחרות תיקו

בניו־יורק! ואריק - ב״אתא׳ מטפל אריק

 הוא בהרצליה בבהירות שהובס הגנרל
החייל"! למען ״הוועד יו״ר תפקיד שקיבל

מישפחת
יואינג
בבנ^ן

הטרורזיה
 יודעת אני יקרים. צופים טוב, ערב

 פני מעל לצפות במה לכם נותר שלא
 את לנו ששרפו אחרי המירקע,
 וג׳ון״רוס סו־אלן ג׳יי־אר, אינדירה,

אחד. בשבוע
 לנו הצפוי הכלכלי במצב דווקא

 לחם קצת לקבל לנו מזיק היה לא
שומ המירקע פני אולם ושעשועים,

ומשעממים. מים
 שוקקים זאת, לעומת מאחוריו,

החיים.
 מסתיימת הקרוב פברואר בחודש
 הנר מנהל־הטלוויזיה של הקדנציה

ההתרחשויות סער. טוביה כחי,

פורח
גייי־ארו או בובי

 חומר לשמש יכלו הנושא סביב
 דאלאס את מביסה שהיתה לסידרה
יחד. גם ושושלת

 מנהל־ נבחר היבש, החוק פי על
 חברי שיבעת על־ידי הטלוויזיה

 אגו־ של נציגים ושני הוועד־המנהל
 של המלצה גם דת־העיתונאים.

 סודה) (אורירשות־השידור מנכ״ל
דרושה.

 מי מעניינת. יותר קצת המציאות
 אנשי־ציבור, בעניין? מעורב לא

 פוליטיקאים, של חברים עיתונאים,
 כל פוליטיקאים. ועוד פוליטיקאים

 את ומציפים ערפל־קרב, יוצרים אלה
 שמות. בשלל הכנסת של הריק החלל

 למשל, שטרית מאיר חבר־הכנסת
 מושג לי (אין רוצה שהוא לי הודיע
 כבמנהל צמח ביוסי מה) בתוקף

 טוביה אם זאת, לעומת הטלוויזיה.
 לא הוא — בהתמודדותו יתמיד סער
 בכלל איו לשטרית נגדו. יילר

החוק. פי על מהלכים
מוע שלושה בין מתנהל המאבק

 בניה סער, וטוביה יבין חייב מדים:
 ודן הרשות, מישפחת של החוקיים
 את שעזב חצי־חוקי, בן שילון,
 לאחרונה שנים. כמה לפני הרשות
 כאילו בידיעות התיקשורת הוצפה
 ראש־ של מועמדו הוא שילון

 חברי־ פרס. שימעון הממשלה,
 שברקו ממיפלגת־העבודה, כנסת
 של הספונטני הפרץ את עבורי

 שאין למסקנה הגיעו הפירסומים,
 בלישכת אלה פירסומים של מקורם

 יכול בהחלט כי אם ראש־הממשלה,
למציאות. מנוגד אינו שתוכנם להיות

 הכניסו פנים, כל על הפירסומים,
 (שאול חברי־הליכוד שלושת את

 גר■ וקריאל ברון נתן עמוד.
בהו לסיררת־טלפונים בוועד דוש•

 המערך, מועמד הוא שילון אם לה.
 ומה נגרו! להתארגן שיש משמע
 המשתייר בוועד, הרביעי לחבר בנוגע

 אדמון? דויד — לליכוד הוא גם
 יותר עוד שמועות נפוצו בעניינו

 השמועות, פי על ארמון, מקוריות.
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 הליכוד של החלשה החוליה הוא
 עליו!״ לעבוד סיכוי ״יש ולכן, בוועד,
 במים־ מפיצי־השמועות לי הסבירו

לגת־העבודה.
 טוב — ארמון לדויד שטוב ״מה

המא אחד השבוע צחק למדינה!"
 קלטתי אני בתיאוריית־שילון. מינים
 מעיניו שינה מדיר שארמון דווקא

כהלכה. ,תפקידו את למלא כדי
 בנושא מתיש עיסוק אחרי השבוע,

 למסיבה נקלעתי הכנסת, במיזנון זה
 עכשיו בתקשורת. ה״אינים" כל של
באי ותאמרו גבה שתרימו יודעת אני

 באמת אבל עליה...״ ״שמענו רוניה:
 אלה. בכגון לככב נוהגת שאינני
 שלושת השאר בין התחככו באירוע

 וסער יבין שילון, — הפיינליסטים
זוהר. לובי וניהלו —

 ״רק סער: עם להצטלם סירב יבין
שילון אמר. דולר...״ 500 תמורת

 מול אל התחבקו זאת, לעומת וסער,
המצלמות. הבזקי

 עמודי מאחורי התנהל הלובי
 ליד הבר, ליד האדום), הפאב(הבית
 כולם. בהשתתפות השולחנות...

הטלוויזיה(התכ מנהל חלבי, רפיק
 נידב בפועל המדינה!) — לאמר וונתי

 שומע. לכל המשתנות דיעותיו את
 ״אם סער, של לעברו צחק ״טוביה,"

 אתה — בך תומך שאני מודיע אני
 אוטומטית מתאחד הוועד מחוסל!
 מוזמן אני ״מחר גיחך, נגרו״.״

 עם ראשון..."(פגישה של לפרלמנט
 לי. קרץ פורת) אורי

 ל־ ונחזור שיר־ביניים. היה זה .
 — המתמודדים שני נותרו סידרה:

 רוצה לא יואינג. וטוביה חיים
 גיי־אר מיהו להצביע ולנסות להסתבך

המס האפשרויות אחת בובי. ומיהו
 במיוחד מעניינת היא תמנות

״ריאלית שהיא, אף חוזים ומקורותי

אריק
מטפל!

 התנצל מוזרה...״ כזו ממשלה ״זאת
 לשאלותי, בתשובה מכוכביה אחד

 צמדים, מצמדים, בה מורכב ״הכל
 אין אחד לאף שלשות... לפעמים

 הדברים איך מושג של שמץ
מתנהלים!"

 הדיונים אחד התקיים מכבר לא
 חדש אין אתא. בנושא האינסופיים

 ניתן. באתא המשבר שדרך בעוברה
 בכלל. במדינה המתרחש על לעמוד

בממשלה. וגם
 היו המדוברת בישיבה המתדיינים

 שרץ, אריאל ביניהם: שרים, כמה
 קצב משה שר־התעשיה־והמיסחר,

מהפו שנושל שר־העבורה־והרווחה,
 (ועדת־ בממשלה הכלכליים רומים

 וועדת־השי־ לענייני״כלכלה השרים
וא שר־האוצר מודעי, יצחק שה),

שהו המתמשך, הדיון במהלך חרים.
 מהדוברים אחד על־ידי כ״חשוב״ גדר

 במיזנון־הכנסת, קפה לשתות הנוהגים
 כדי לבנק־לאומי לפנות הוחלט

 לאומי בנק הלוואה. לאתא שיתן
העי הגורמים משלושת אחד הוא

 משברי במהלך דובר שאיתם קריים
 הממשלה הם האחרים השניים אתא.

ההל סך על הוחלט לא וההסתדרות.
 של כוחו את ליפות הוחלט אך וואה.

בעניין. לטפל שר־התעשיה־והמיסחר
 נוסח ״הטיפול החל מאז זהו!
 אחר לעקוב לי קשה קצת אריק",

 של מינויו אחרי לדוגמה: המתרחש.
 יואל — למיפעל כונס־נכסים

 פי (על לברר ניסיתי — סלומון
 שרים, עם באתא) עובדים בקשת
 ולדיונים זה לדיון שותפים שהיו
 האם הכונס? של סמכויותיו מהן רבים:

 משתלבת כיצד פעיל? כונס הוא
 מלפני הממשלה החלטת עם פעילותו

 אחרי הכונס יעשה מה שבועיים?
 בידיו? שהופקד סכום־הכסף שייגמר

 (בין גיל ועדת המלצות בדבר מה
 ועוד עובדים)? 800 לפטר היתר:

ותהיות. תמיהות
הי השר מתחמקות. היו התשובות

 משה בשמו, להזדהות שהסכים חידי
בעניינים. שאינו בכנות הודה קצב,

אריק..." לידי הטיפול שעבר ״מאז
 התשובות: שאר של המוטו גם היה וזה

 מושג לנו אין — מטפל שאריק ״מאז
קורה..." מה

משהו? לכם מזכיר

 בבחירות שנכשל אחרי ניר, תת״אלוף
 ועכשיו אשקלון, עיריית לראשות
בבחי שנכשל אחר ציפורי, תת־אלוף

 ינחת בממשלה), ולא בכנסת (לא רות
באגודה?״ גם־כן

 כמה מושג לך אין יקר: קורא ובכן,
צדקת!
 אינו למירוץ, שנזרק נוסף, שם

 נבו, יוםןז גנרל־בדימוס: עוד אלא
הר ראש־עירית (מיל׳). אלוף־מישנה

ה בבחירות שהפסיד לשעבר, צליה
 ראש־ ,לנדאו אלי לטובת אחרונות
בג׳וב. זכה השבוע הנוכחי. העירייה

 פורת ימליץ אם יקרה מה במיוחד!״
 החלטתי!" לא (״עוד שהבטיח כפי

 כי השמועה את באוזני פורת הכחיש
 יתייצב הוועד ואילו יבין, על הבטיח)
סער? מאחורי
 תוארך ברשות, אחד מקור פי על

 חודשים, לשלושה סער של הקדנציה
 ער כך נוספים... לשלושה ואחר־כך
 לוועד. המנכ״ל בין המאבק שיוכרע

 לי ״יש טוען: ברשות אחר בכיר מקור
 זכות״ יש למנכ״ל בשבילך: הפתעות
 היועץ בד!ן, נתן לא. ותו המלצה,

 במוח. לפורת מבלבל סתם המישפטי,
 מנהל־הטלוויזיה נבחר שבעבר נכון
 תמיד אולם הרשות, מנכ״ל דעת על
 כינוי אפילו לכך יש ראשונה. פעם יש
תקדים!" —

הבא, הפרק עד תהיו מבולבלים?
 זמני ליתרון סער זכה איך אספר ובו
מכריע. או

ברק דפנה

במדינה
)7 מעמוד (המשך
 אותו שונאים שהישראלים אדם עכשיו
 הימני־קיצוני הסנאטור יותר: הרבה
 . קארוליינה מדינת נציג הלמם, ג׳סי

הצפונית.
המו השקיעו הלמס, את למגר כרי

 ביריבו, דולר 130,350 היהודיים סדות
 לא הכסף אולם האנט. ג׳יימס המושל

 קולות 1,137,885ב־ זכה הלמס עזר:
 האנט, את ירך על שוק והיכה ),521(,

 )48(־*׳ קולות 1,055,592ב־ שזכה
בלבד.
ב הנהוגה שיטת־הוותק, פי על
ש המקום את הלמם יתפוס סנאט,
 סילוקו על״ידי הוועדה בראש התפנה

 ־ היהודים מצטערים עכשיו פרסי. של
 בעיניהם כי פרסי, למפלת שהביאו על

יותר. הרבה שלילי הלמס
 במקומות גם ליהודי. זקוק לא
ה כל מבין הפסדים. נרשמו אחרים

התח (הבית לבית־הנבחרים מועמדים
 הגדול בסכום זכה הקונגרס), של תון

 דולר) 97,500(יהודי כסף של ביותר
 ועדת־ההקצ־ יו״ר לונג, קלארנס אחד
 נאמן משרת בית־הנבחרים, של בות
ישראל. של

 נבחר לא לונג עזר, לא הכסף
מחדש.

 כסף בעזרת נבחרו, זאת לעומת
מ לווין קארל הסנאטור רב, יהודי

 מ־ בושוויץ רודי והסנאטור מישיגן,
 אוטומטית תומכים שניהם מינסוטה.

 ראש״ממשלה כל של מעשה בכל
להם. כדאי היה וזה בישראל,

היהודי הכסף כי הוכח לא הסיכום:
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השדולה על אמריקאי* עיתון
פירהוס ניצחון

 יישאר הקונגרס אך מקום. בכל 'עוזר
ישראל. בירי כלי־שרת

 - ל־ מהבחירות הנובעת המסקנה
 של 301 רק יותר. חמורה נשיאות
 ברוב שנבחר רגן, בעד הצביעו היהודים

 ודווייט ניכסון ריצ׳ארד כמו עצום.
 מועמד כי רגן הוכיח לפניו, אייזנהואר
היהודים. לתמיכת זקוק אינו פופולארי

מיפלגות
לבריוז מישרה
 בירושלים העבודה צעירי

 אומלל מינוי מגעו
קול? בלישבת

 ירושלמים כמה נמצאו השבוע בסוף
 דמעות להזיל מוכנים שהיו תמימים,

 בשם צעיר איש של המר גורלו על
 ,י קורבן שנפל ),24( בן־דויד חיים

העיריה. במנגנון לפוליטיזציה
 במשך היה בנרה, המכונה בן־דויד,

 את לנהל ודאי מועמד משבועיים יותר
 קולק. טרי ראש־העיריה, של לישכתו
 את העסיקו בנדה של עברו על גילויים

 מוסדות את וגם המקומית, העיתונות
 בליש־ חוגים בבירה. מיפלגת־העבודה

 לוותר, עליו לחצו, ראש־העיר כת
בר רואי־החשבונות למישרד ולשוב
 שכיר. כפקיד מועסק הוא שבו חביה,
המקו את שהציף אחרי ויתר, בנדה
 שהביעו רגשניים, ב״מונולוגים" מונים
,, מטרי. קשה אכזבה

 שחייכו צעירים גם היו העיר ברחבי
 להידבק הצליח אומנם בנדה גלוי. בבוז

 בטיול )73( הקשיש העיריה לראש
 ׳ הידוע טדי, את והקסים החניף לספרד,

 שלף טדי שלו. הנחמדה בספונטניות
 מישרת את לבנדה הציע מהשרוול,

 המינוי על להגן וניסה ראש־לישכתו,
לשווא. שבועיים. במשך

 יותר היו תקרית־השרשרות.
 בן־דויד לחיים שזכרו ירושלמים, מדי

)39 בעמוד (המשך ________
 הבינלאומי, טריביון הראלד ׳־

 של ידיעה פי על בפאריס, המופיע
אינסרנשיונל. סרס יונייטד סוכנות

2463 הזה העולם


