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 לראשלהממשלה צפויה הפתעה סמיכת

 שיחזור אחרי ■הקרובה, כשכת בגין מנחם
 שד מישפחתו בני חופשתו. כתום לביתו
 יום- מסיכת לו מכינים הממשלה ראש־
 שנה, 65 לו מלאות לרגל גרנדיוזית, הולדת
לחגיגה. להכינו מכלי
 שהתבקשו אורחים, 500כ־ בחשאי הוזמנו זה לצורך
 בגין. את להפתיע ברי ההזמנה, דבר את בסוד לשמור

 לא החגיגה, תתקיים שם ראש־הממשלה, בבית גם
 הוזמן למסיבה הכיבוד לקראתה. הבנות כל יהיו

 הנמצא בירושלים, המפיארים מבתי־המלון באחד
 את לחלל שלא מנת על ראש־הממשלה. בית בקירבת

 הכיבוד את להכין המלון הנהלת התבקשה השבת
 ישבת בגין לבית יועבר והוא השישי ביום עוד

רגלי. שילכו מלצרים באמצעות אחרי־הצהריים,

 כיד' שנוסחו דמסכירים, החדשות ■ההוראות
 שד ההסברה צוות ראש שוכד, זלמן ״כ ח

 ■הנציגים על כי קובעות מישרד-החוץ,
 נימוקי את ורק אך להדגיש הישראליים

הביכוש. המשך להצדקת הכיטחון

מעעוה ע- יהודי* הפיגו
 מוותיקי מרציאנו, וסעדיה ביטון צ׳רדי

 האפיטרות את העלו השחורים, הפנתרים
 כמה לפני הירושלמי, באוטובוס הפיגוע כי

 ערכים, ידי מעשי כלד היה לא שבועות,
 יהודית. תקלה של תוצאה אלא

 היה בבית־וגן, שאירע הפיצוץ, קרבן כי גילו השניים
 השבוע שנאשם לרנד, יואל של תלמידו בחור־ישיבה,

 ובהחזקת מזויינת לאומנית־דתית מחתרת בהקמת
 יתכן לדעתם, ).28—29 עמודים (ראה חומרי־חבלה

 חומר־ בכליו העביר וכי חבר־המחתרת, היה הקורבן כי
 ונחשד בבית־וגן, גר לרנר באקראי. שהתפוצץ נפץ
 מעשה־הרג לבצע ניסה פיצוץ אותו שבעיקבות בכך

לשר־הפנים. זה חשד העבירו הם בערבים.

ב..ברל״ מחדש איו־גון
 כך על מצניע כלל קונצרן של שנתי החצי המאזן

 ל״י. מיליון 300כ־ של לסכום השנה יגיעו שרווחיו
 מנכ״ל זוכה הקונצרן בעסקי מהשיפור כתוצאה

 של מסוייגת בלתי לתמיכה דוברת, אהרון כלל,
 המשקיעים, וציבור הדירקטורים המניות, בעלי

 אירגון־מחדש של במסע לפתוח אותו שהניעה
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(״צ׳רה״) צבי כ״כדל״, התעשייה חטיבת

 בארצות־הברית, להתקיים חדלה שלא הרוויזיוניסטית,
 תנועת־החרות ,נציגי של הצטרפותם אחרי גם

 רגז קידר רבות. שנים לפני הציונית להנהלה
 בניו־יורק, הישראלית העתונות של הכתבים על

 'שטענו הכתבים, בעצרת. דבריו את פירסמו שלא
 זכו האירוע, קיום על כלל ידעו לא כי

 חיל־האוויר טייס של מפיו ומרגיזה ארוכה להטפה
 גיזבר היה האחרון האזרחי שתפקידו לשעבר,

 בתל־אביב. בית־התפוצות
 שיעור הישראליים לכתבים נתן קירר

 של ״תפקידו כי כפניהם וטען בעיתונאות
 מישקע יצרה התקרית לדעת.״ הוא הכתב
 למושבה החדש הקונסול כין עכור

כניו־יורק. הישראלית העיתונאית

ר ■היה מי ק ב מ * ה
 נבנצאל, ארנסט דיד״ר של המרגיעות הודעותיו למרות

 לתפקידו בקרוב ישוב וכי תקין בריאותו מצב כי
 מנוס יהיה לא כי נראה כמבקר־־המדינה,

 שני נראים בינתיים חדש. מבקר־מדינה מבחירת
 — נבנצאל של להחלפתו עדיפות בעלי מועמדים

 מישרד־ של הכללי והמנהל מן יצחק רואה־החשבון
 בתמיכת זוכה שמן בעוד קוברסקי. חיים הפנים

 פוליטית מתמיכה קוברסקי נהנה מישרד־האוצר,
 והחינוך. הפנים משרי משמעות בעלת

 מבקר• מישרת כי טוענים המפד״ל אנשי
 ״לנשלם יתנו ולא להם״ ״שייכת המדינה

 סיכויייו עתה נראים כך משום מאחוזתם״.
יותר. טובים נכנצאל את לרשת קוכרסקי של
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ש חוד !?■לחמת ת
הגנרל■□

 מילחמת אחרי שהתלקחה צה״ל, של הגנרלים מילחמת
 האישור בעיקבות מחדש לפרוץ עלולה יום־הכיפורים,

 אברהם לאלוף המיוחדת ועדת־השרים שהעניקה
 יום־ מילחמת על ספרו את לפרסם אדן (״ברן״)

 את בספרו תוקף ברן אין למצופה בניגוד הכיפורים.
 בתקופת שר־הביטחון ואת שרון אריק האלוף

דיין. משה המילחמה,
 מילחמת מחדלי על כספר ביקורתו עיקר את

 פיקוד אלוף לעבר כרן מפנה יום־הכיפורים,
 גונן, (״גורודיש״) שמואל לשעבר, ■הדרום
 עת, כאותה הדמטכ״ל סגן שהיה מי ולעבר
טל. (״טליק״) ישראל האלוף

 מילחמה, להשיב הנראה ככה יחלצו וטל גונן
ברן. בהם שמטיח החמורות ההאשמות מול

ם פי יונצחו אלו
ת בו חו ר ב

 שמותיהם את להנציח החליטה תל־אביב עיריית מועצת
 שנפטרו, צד,״ל של בכירים מפקדים שלושה של

 בתל־אביב. הממשלה בקריית שמם על רחובות בקריאת
 של ויקטור שער מול — בקריה ב׳ רחוב של שמו

 (״דדו״) דויד רב־אלוף שם על ייקרא המטכ״ל, מחנה
 של שמו את בעתיד ישא ג׳ רחוב של שמו ;אלעזר
 במילחמת שנהרג מנדלר, (״אלברט״) אברהם האלוף

 האלוף של שמו על ייקרא נוסף ורחוב יום־הכיפורים,
 יום־ מילחמת אחרי מהתקף־לב שנפטר מגן, קלמן

הכיפורים.
 שם על לרחובות לקרוא חששו תחילה

 תקדים ליצור עלול שהדבר מכיוון האלופים
 אלופים שמות גם להנציח יתבעו פיו על

 אולם צה״ל. של וגיכורי־מילחמה נוספים
 סיכות שיש השתכנעה העיריה מועצת
 שלושתם : השלושה את להעדיף טובות

 את מצאו שלושתם תל־אביב, אזרחי היו
 יוסיהכיפורים ממילהמת כתוצאה מותם

 לחיל הצבאי שירותם כעת והשתייבו
 המאמצת העיר היא שתל-אכיב השיריון,

שלו.

טחון ם 1 סול■ בי
היסטורית

 מישרד־החוץ שהוציא החדשות ההסברה הוראות
 ההסברה ולשליחי בארצות־הברית ישראל לנציגויות

 בשטחים ההיאחזויות את להצדיק מעתה אוסרות שם,
היסטוריות. או דתיות וסיבות בנימוקים המוחזקים

ה ה על חקיר ח תי מ
 תיק פתחה תל־אכיב מחוז מישטרת

 הפנימית המתיחה כפרשת חקירה
ה השידור כתחנת ושודרה שנערכה

 כמלאות חודש, לפני צה׳׳ל, גלי צבאית
ב האדום״, ״הטלפון להפעלת שנה

 ■מיבזקי־חדשות משודרים אמצעותו
 עורך את מתחו התחנה אנשי מהירים.
 עי ידיעה ביימו רימון, צבי המדור,

 ״כרינקס״, של משוריינת מכונית שוד
 ועד בתל-אכיב, כנק־ישראל סניף ליד

שט לחטוף שניסו המונים, התקהלות
 שודרה הידיעה כאוויר. שהתפזרו רות
הארוע. ממקום מכויימים דיווחים תוך

 של ההיבטים את שבדקה אחרי
 לפתוח המישטרה החליטה הפרשה

 כמה ככר נחקרו כה עד כחקירה.
 מן, רפי ביניהם המתיחה, ממכיימי

 צה״ל גלי של יומני-החדשות עורך
 אליעזר התחנה, •טל המישטרה וכתב

 אם יוחלט החקירה כתום פני-גיל.
 שידור על לדין, המותחים את להעמיד

בציבור. בהלה לגרום העלולה ידיעה

 לתפקידו כנוסף הכללי, למנכ״ד במישנה צור,
 יועבר הרפז, יוש צ׳רה, של סגנו הנוכחי.
 דן הכלכלן ימונה ובמקומו מתפקידו כנראה
 מישנה המנכ״ל. כעוזר ■המשמש דרמי,

 ימונה דכנד, שמואל הנוכחי, המנכ״ל
 חטיבת ואת ״אזורים״, חכרת כמנכ״ל
הררי. יעקב בפועל ינהל הבנייה

 מקורות לטענת אשר כלל־נדל״ן, מנכ״ל אלינגר, יוסף
 האחרונים בחודשים בענף הגיאות את החמיץ בחברה
 מתפקידו יועבר בלבד, אחת עיסקה וביצע

ישראליסנג. מנכ״ל זלר, אהרון ימונה ובמקומו

ח שלו□ ט ש * ב ש בו כ
 עדין, במצב לפתע עצמם את מצאו אמנים כמה

 באאז ג׳ון האמריקאית זמרת־השלום כי שנודע אחרי
 נואייבה, בפסטיבל להשתתף הסכמתה את ביטלה
 כבוש. בשטח מתקיים הוא כי לה שנודע מכיוון

 עכשיו״ ״שלום לתנועה הקרובים האמנים
 להשתתף ימשיכו אם להחליט עכיטיו יצטרכו

זה. כפסטיבל

ל םו סוו ח מוכיח ה אמוו נ
 בניו־יורק, ישראל של החדש הכללי הקונסול

 החדש למישטר נאמנותו את הוכיח קידר, פול
 למקום לבואו הראשונים בימים כבר בישראל
 אזכרה בעצרת נאום נשא קידר החדש. כהונתו

הציונית ההסתדרות על־ידי שנערכה דבוטינסקי, לזאב

 לאחרונה נוסף לישראל הנכנס הייבוא לרשימת
 המבקשים ישראלים מסותתות. אבנים :חדש פריט

 באבנים חצרותיהם את לרצף או בתיהם את לבנות
 לאספקת וזולה מקורית דרך מצאו מסותתות,

 2000ל־ 850 בין נע בישראל שמחירן כאלה, אבנים
מרובע. למטר ל״י
 בקפריסין, מסותתות אבנים רוכשים הם

 קטנות, משא בספינות לארץ אותן מובילים
 מאות זו כדרך וחוסכים וזולות, איטיות

ל״י. אלפי
 הייבוא מסתכם אבנים, על מכם שאין כיוון

 שהוא במחיר ההובלה, כולל מסותתות, אבנים של
בארץ. ממחירן מרבע פחות

מצריות מוכרות
ל א ר ש בי

 שם להצטייד כדי למצריים לנסוע צורך עוד אין
 אלה, מזכרות להשיג ניתן מצריים. מתוצרת במזכרות

 פרימיטיוויות אמנות עבודות זולים, תכשיטים בעיקר
 המזכרות בחנויות ישראליות וחיפושיות־מזל

 בתל־אביב. הפישפשים ובשוק העתיקה ירושלים של
 כקאהיר שביקרו הישראלים של ההסתערות

 אל־חלילי חאן כשוק המזכרות, חנויות על
 המכריחים את הביאה קאהיר, שד הנודע

 ■הן אדה שמזכרות למסקנה כסיני הבדואים
כתוצאה בישראל. כיותר מבוקשת סחורה

 הברחה, של רשת,מסועפת מכך!התפתחה
 תעשיית שד הזולים מוצריה את המספקת
ישראל. לשווקי המצרית התיירות

מערב■ כותל
ד■□!■ נוסח
 עוד יצטרכו לא אמריקאיים יהודים

 אבני ליד להתפלל כדי לישראל לעלות ;
 זאת לעשות יוכלו הם המערבי. הכותל
השעשועים כעיר בפלורידה, כעתיד

המערבי. שבחוף לאנד
 להקים החליטו דיסני־דורלד מנהלי

 שיורכב ישראלי־יהודי, איזור בעירם
 ואתרים מיבנים של מהעתקים בודו

מיו מישדחת ישראליים. היסטוריים
 מדיסני־ וסעצבים אדריכלים שד הדת

 בדי לישראל, השבוע הגיעה וורדד
 להנצחה הראויים האתרים את לבחור
דיסגי. כנוסח

 כ־ מבכר ל,א שהוקמה דיסני־וורדד,
דיסני* השעשועים לעיר מישקל־נגד

*


