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ש א ת ר ח ל ש מ  עצמו, את כי,הקו;ושא האחרונים בחודשיםה
 למיטענים תודות בעיקר

בו. המועברים
 ־ המצרית

א חוץ ר^ה ש פ ה
 ששר• היא ביום בקאהיר הרווחת ההערכה

 איפמנט יהיה מצריים של הבא החוץ
 כאו״ם, מצריים שגריר מג׳יד, עבדול
 לשיחות המצרית המשלחת בראש העומד
בקאהיר. השלום

 שר־החוץ ממלא־מקוס ראלי, בוטרום של מינויו
 סאדאת נסיעת ערב שפרש פאהמי איסמעיל המצרי

ימונה מג׳יד עבדול זמני. מלכתחילה היה לירושלים,

 של מוגברת צליינות תנועת בעתיד צפויה כמו־כן
 הקיצוני השיפור רקע על ממכסיקו. אדוקים קאתולים

 מכסיקו כי להניח סביר המדינות, שתי ביחסי שחל
לבקשה. תיענה

הצוואות חוק יתוקן
 לחוק תיקון הצעת עתה מכץ מישרד־המישפטים

 המשותפים החשבונות בעיית את להסדיר כדי הצוואות,
 בבנק והשאיר אדם כשנפטר הנוכחי, במצב בבנקים.

 נוסף, שם ועל שמו על היינו משותף, שהוא חשבת
 ושל לחשבץ השותף של לבעלותם החשבון עובר
שווים. חלקים מקבלים כשהם הנפטר, יורשי

 שיחות בתום שר־החוץ לתפקיד הנראה ככל
בקאהיר. ההכנה

 הצוואות תנאי את לרוב, סותרת, זו תקנה
 את לחלק המורים החשבונות, בעלי של

 זו סתירה לתקן בדי שונה. באופן הרכוש
 החוק את לתקן מישרד־המישפטים עומד

הקיים.

 מתמרמרים דיץ משה שר־־החדן של מקורביו
 בגין מנחם ראש־הממשלה כי על לאחרונה

 בתחומים גם דיין של רגליו את דוחק
ישירות. לו הנוגעים

 עצמו שבגין כך על דיין אנשי מצביעים כדוגמא
 האמריקאי, שר־החוץ של מארחו להיות התעקש
 כל את נשא בישראל, •ביקורו בעת ואנס, סיימם

 עימו הפגישה על הגיב ואף לכבודו והנאומים הברכות
 המקביל כי מקובל כלל בדרך באמצעי־התיקשורת.

 רשמית. אותו המארח הוא הרשמי, לאורח בדרגה
 מישרד־ אנשי בין המתיחות את הגבירה זו פרשה
 ראש־הממשלה. מישרד ואנשי החוץ

 *על גם מתמרמרים מישרד־והחוץ אנשי
 לארצות־ הנובחית בנסיעתו כי העובדה
 אדם אף בגין עיסו נטל לא הברית

 מישרדו באנשי ,הסתפק ממישרד־ההוץ,
לממשלה. וביזעץ־־המישפטי

עוד !■□1תכי
לבג■! מסעות

 בעולם שונות בבירות ישראל שגרירי
 לביקורים נוספות הזמנות אירגון על עמלים

בגץ. מנחם דאש־הממשלה עבור ממלכתיים
 שיכנעה ובבריטניה ברומניה בגין של ביקוריו הצלחת

 ראשון ותעמולתי הסברתי ערך אלה לביקורים כי אותו
 הוא הרופף, בריאותו מצב למרות לכן, במעלה.
 בעתיד. אלה מעין נוספים ביקורים לערוך התרצה
 לצרפת ישראל בין הנוכחי היחסים שבמצב מאחר
 ממלכתי, לביקור בגין את להזמין התוכנית נפלה

 בגרמניה ממלכתי ביקור לערוך יסרב שבגין ומאחר
 בחשבה הבאות מדינות מיספר עוד נותרו המערבית,

 בלגיה הולנד, דרום־אפריקה, קנדה, זו: למטרה
אוסטריה. גם ואולי

 בעתיד גם יוזמן בגץ בי הנמנע מן לא
 מקיימת שאינה אפריקאית למדינה הקרוב
 קדחתניים מאמצים ישראל. עם יחסים

באחרונה. נערכים זה ביקור לאירגון
 הנודד השגריר הוא אלה ביקורים לארגן המנסה האיש

אבריאל. אהוד דיין, משה של

ד חודש עד אפרי
 ימשיך גור מרדכי(״מוטה״) רב־אלוף הרמטכ״ל,
 כאשר 1978 אפריל חודש עד לפחות בתפקידו
 נוספת קצרה לתקופה כהונתו להארכת האופציה

 המשמעתית העבירה בעקבות התקרית פתוחה. נשארה
 ביקור ערב אישור ללא ראיון שהעניק הרמטכ״ל, של

 חוסלה. בישראל סאדאת
 על הופכם ראש־הסמשלה עם כשיחה
 של לתקופה הרמטכ״ל כהונת המשך

לפחות. נוספים חודשים שלושה

ם ק פר אלי בי
ב3ל וזלדר■ ר1ו

 מדי המוענק היוקרתי הספרותי הפרם ביאליק, פרם
 השנה יוענק אגודת־הסופרים, על־ידי שנה

 אבא הגיטאות לוחם לסופר :לשניים
זלדה. הירושלמית ולמשוררת קובנר,

ם ס מ ■ופסקו 11 י

 להפסיק יורה בורג, יוסף הד״ד שר־הפנים
 סניפי לערוך נוהגים אותן המסיבות את

הארץ. ברחבי האזרחי המישמר
 שנערכה לירות, רבבות שעלתה מסיבה על נודע לבורג
 ברמת־גן. המכביה בכפר האזרחי המישמר על־ידי

 ישראל הד״ר רמת־גן עיריית ראש השתתפו במסיבה
 בורג כהן. מולה ניצב האזרחי המישמר ומפקד פלד

 ממומנות הן אם גם המסיבות, את להפסיק לכהן הורה
המקומיות. המועצות או העיריות על־ידי

ל בן־אר■ ט ת בי כני תו

הבורסה
ת הצרותות שו ע ך ל פ כ

 — כסף לעשות זהב הזדמנות נותנת בבורסה המפולת
 העשירים כי לזכור כדאי השיא. בתקופות מאשר יותר

קנו, כשכולם מכת כאשר כספם את עשו הגדולים

בעק לאור ,לצאת עומדים או הופיעו
 אל* אנוואר מצריים, נשיא ביקור בות

ה תור גם הגיע בישראל, סאדאת,
תקליט.

ל להוציא עומדת סי-בי-אס חברת
ב ״סאדאת ;הנושא על תקליט אור

 תיאור ייכללו בתקליט ירושלים״.
קט ובן בישראל סאדאת של ביקורו

 שהשמיע הדברים מתוך נבחרים עים
ובמע במסיבת־העיתונאים בכנסת,

בירושלים. אחרים רישמיים מדים

 בצורה למניות להיכנס ,הזמן עתה
 בחרתי להצליח. לך ומובטח סלקטיווית,

 ירדו כולן שונים. משטחים מניות בעשר
 בולן אחוזים. 50 עד צ0 האחרון כחודש
 לתחתית כבר הגיעו בי ונראה שוב, תעלינה

 שונה במהירות למעלה, יהיה הכיוון ועתה
מהן. אחת כל לגבי

ח רו־כו תסייע תחנ
ל דו סרטנים לגי

 לקירור .שישמשו הים מי כי ייתכן
 הגדולה תחנת־הכוח של הטורבינות

1.ל,יסריח ליד והולכת המור,מת החדשה
 לדבריהם הסמוכים. בחולות ייבנו
 לזיהום טיבעית מסננת החולות יהוו

כאלה. גידול בתנאי הנוצר

ת ק ל ח הנופש מ
 ביטל בן־זארי, מרדכי על״, ״אל הנהלת יו״ר
 בטיסות נופש מחלקת להנהגת הצעתו את

 במחירים לאמריקה, מישראל ״אל־על״
קבוצתיות. טיסות ■ממחירי במקצת נמוכים

 מאמריקה הטיסות במחירי להתחרות נועדה הצעתו
 ושוב, הלוך דולר 250 לאחרונה, שהונהגו לאירופה

 טיסה מחיר דולר. 500 של הקודם המחיר לעומת
 דולר. 700כ־ הוא לישראל מאמריקה

 שחברת אחרי קצר זמן תוכניתו את ביטל בן־ארי
 נופש למחלקת הצעה הגישה האמריקאית טי־וו־אי

אל־על, ממחירי נמוכים במחירים לישראל מאמריקה

ר יוכפל פ ס הטיסות מ
וישראל מבסיסו כין
 בקו אחת שבועית טיסה עתה המקיימת אל־על חברת

 לשם מגעים עתה מנהלת מכסיקדסיטי,—תל־אביב
 בשבוע. לשתיים הטיסות, מיספר הכפלת

 אי* בדבר המוקדמות לתחזיות בניגוד
הסתבר למכסיקו, הקו של הריווחיות

 הבנק אשר הפועלים בנק מניית מומלצת הבנקים, בין
 רגילות). (מניות 420ל־ מתחת תרד לא כי מבטיח
 מבוטח הוא כאשר זו מניה יקנה שמרן סולידי משקיע

הצפויה. העלייה עם וירוויח ירידות, נגד
 ששערן לאומי, בנק של היא הבנקים בין שנייה מנייה

 בבנק כי ונראה הפועלים בנק לשער מתחת ירד
 מנייה המנייה. של השער להעלאת עושים החלו

 תמיד העולות המיזחזי, של 2 אופציות היא שלישית
 מניית המיזרחי. בשערי קלה עלייה כל עם טיל כמו

 והחלה השבוע, נעצרה ירידתה עצמה, המיזרחי
 כמו מניות מומלצות התעשייה בתחום בה. עלייה
 הגיעו ששעריהן המלח, וים פרוטארום עלית,

 מחדש ותעלינה ביותר נמופה ברמה •והן לתחתית
במהירות.

 ובניין, נכסים מניית מומלצת המקרקעין בתחום
 מדי רבות סוכריות והמחלקת להצחיק נמוך ששערה

 מרווחיה 40ס*/ לפחות יקבל זו מנייה רוכש שנה.
 טובה. קנייה וזוהי השנה, בסוף

 ירדה לא שכימעט סקוריטאס, מומלצת הביטוח בתחום
 ששערי דלק, — הנפט בתחום האחרונה. במפולת
 נפטא, ומניות ביותר מושכת לדמה ירדו מניותיה

כדאית. לרמה ירדו שעריהן שאף
 לחבות יצטרך עתה הקונה כי זכור

 לעשות יוכל ולא ינואר, של השנייה למחצית
 יעשה ההא אבל ידם־יומיים. תוך אחוזים
אותם.


