
 מספר בעבר התפטר שכבר קוסלר, של התפסרותו
 שוקן סופית. היא בו, וחזר אידיאולוגיים מטעמים פעמים

עם בעבר נמנה שלא מהחוץ, אדם מקומו כממלא בחר
? לופ״ח מגב״ל
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ה תחנת עורך ),31( סאמט גדעון זהו הארץ. מערכת
 בכתבי הוותיקים אחד של בנו צה״ל, גלי הצבאית שידור
סאמט. שמעון הארץ,

 סגנו, גם התפטר קוטלר יאיר עם יחד
 לתוקפה תיכנס ההתפטרות בן־ורד. עמום

 יעזוס לא קוטלר השנה. באוגוסט מהראשון
 של לתפקיד יחזור ״הארץ״, מערבת את

מיוחדות. בחקירות העוסק בתכ-בוכב

 לא ידלין, אשר העובדים, חברת שמזכיר לוודאי קרוב
וחצי. שנה בעוד הקדנציה, בתום בהפקידו ימשיך

 קופת* מנכ״ל תפקיד לעבר פוזל ידלין
 משה עתה ממלא אותו תפקיד - חולים

סורוקה.

 מעמדו מתערער
גלילי ישראל לש

 סודה איש גלילי, ישראל תיק, ללא השר של מעמדו
 כאחד מתערער מאיר, גולדה ראש־הממשלה של ואמונה

הצמרת. משרי
לשע חבריו בקרב גם וגובר, הולך גלילי נגד המתח

 — האחרון מנשקו למעשה התפרק שגלילי אחרי בר,
 נגד הטענות זבד. עם השבוע שמוזג למרחב, היומון
והחברתי. הפוליטי מישורים: בשני מושמעות גלילי

 שנטו אדה גס טוענים הפוליטי, במישור
 עצותיו כל התגלו סמכותו, את בעבר לקבל

 את אחת לא שהכשילו אחיתופל״, ב״עצות
 בי הסתבר החברתי כמישור הממשלה.

 להקיייב גלילי מובן מעמדו טיפוח לשם
 ראש-הממש- סגן של מסוגו אפילו ידידים,

אלון. יגאל לה

 המר זבולון
שר סגו יהיה

 את למנות יצטרך חזני מיכאל שר־הסעד
 למרות במשרדו, לסגן־שר המר זבולון ח״ב

 לגמרי שונות המר של הקיצוניות שדעותיו
השר. של המתונות מדעותיו

 העביר כאשר להמר, שניתן שטר פרעון הוא הדבר
 מתמיכה צעירי־המפד״ל קולות את המכרעת בהצבעה

 בחירתו את הבטיח ובכך בחזני, לתמיכה רפאל ביצחק
לשר.

 מופרז מימון־ייצוא
כוזבים דדחות בגלל

שי את לבירור להעלות עומדות בכנסת סיעות מספר
 באיזו לבדוק ידרשו הסיעות בארץ. הייצוא מימון טות
 כדי כוזבים דו״חות מגישים ויצואנים תעשיינים מידה

פיקטיבי. ייצוא על בתמריצים לזכות
 בנק החליט הכוזבים, הדו״חות על האשמות בגלל
 כדי מיפעל מיפעל ולבדוק החגורה את להדק ישראל
 מימון־ייצוא מיפעלים מקבלים לא מידה באיזו לראות
מופרז.

 מיפעלים כי מראות הבדיקה תוצאות
בתמ ל״י מיליוני עשרות קיבלו מסויימים

פיקטיביים. ריצים

 במערכת שינויים
״הארץ״

 ודופדו של עורך־המישנה קוטלר, יאיר
חילף■ כעקבות מתפקידו, התפטר ״הארץ״,

 סביב סערה
מטוס תאונת

 תגרום ז״ל, מושביץ דני של המטוס תאונת חקירת
 ־א־׳י של בראשותו שהח־עדה, לאחר ציבורית. לסערה
 אייל הוחלף תפקידה, את כמעט סיימה אייל, אלי (מיל.)
 כרס, שמעוז שר־התחבורה הוראת לפי מפתיע, באופן

אברבנאל. עודד אל־על בקברניט
בע על דגש לשים היא החילופין מטרת

 כתאונה לדון ולא בכלל הטייס הדרכת יית
עצמה.

 במפד״ל חשדות
ספרים הוצאת בגלל

בחו הסתבכה מדרשת, המפד״ל, של הספרים הוצאת
 יאשי אצל לסערה גרם הדבר ל״י. אלף 800 של בות

ה מנהלי בקרב ריאורגניזציה על שהחליטו המפד״ל,
הוצאה.

 חשדות הועלו ההסתבכות, חקירת במהלך
 כריבית מהלוואות כתוצאה נגרמה היא בי

 בבידיס מעסקנים ההוצאה שלוותה קצוצה
המפד״ל. של

 ״ממזרים״ פרשת
חדשה

 כי שנודע לאחר תפרוץ ״ממזרים״ של נוספת פרשה
ב המישב בת עם התחתן בנגב המושבים מאחד צעיר

 היא כ- שהתברר לאחר — בקפריסין אזרחיים נישואין
בהריון.

 כת היא שהבחורה למרות נישאו השניים
 כי שהתברר לאחר מסורתית, למשפחה

 לפני שנית נישאה שאמו ממזר הוא הצעיר
להשיאם. סירבו והרבנים שהתגרשה,

 קנר יעקב
י מתפקידו יפרוש

 קנר, יעקב תל־אביב, עיריית של הפיקוח מחלקת ראש
 כמפקד בזמנו ששימש קנר, מתפקידו. כנראה יפרוש

 על־ תל־אביב לעיריית הוזמן תל־אביב, מחוז משטרת
 החוזה העירונית. הפיקוח במחלקת סדר להכניס מנת

 לא ובנראה להיגמר עומד קנר, מועסק לפיו המיוחד
יחודש.

 לא בו, שתלו התקוות למרות הסיכה:
הפיקוה. במחלקת הרבה לשנות קנר הצליח

הסתיים. לא עוד הנוכחי ״החוזה קנד: של תגובתו
 אחתים אם יודע אינני עדיין חדש. חוזה על חתמתי לא
חדש.״ חוזה על

 גולו מנחם
 סרט יפיק

 יהודי על
רוסיה

היש ־המפיק הבמאי
 חזר גולן, מנחם ראלי

 ב־ הסרטים מפסטיבל
 נחושה החלטה עם קאן,

 על סרט מייד להפיק
 ועל לנינגראר משפטי

 ברית־ יהודי התקוממות
המועצות.

יכ התסריט את
 יפים בנראה תוב

 תסריטאי סוולה,
ש ידוע, סובייטי

 לעלות רשות קיבל
ל וכדרך לישראל

כ השתתך ארץ
 עיתונאים מסיבת

בקאן. בפסטיבל
 ברור שטרם למרות

 הסרט, עלילת תהיה מה
 הראשי התפקיד הרי

 לגילה מובטח כמעט
הת שעוררה אלמגור,

ה בקרב רבה להבות
 במשחקה שחזו צופים
ש הכביש, מלכת בסרט
 למיס־ מחוץ בקאן הוצג
תערב..." בפאתי וריבי בתיורת, אניייהפסטיבל. גרת


