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ם,,ניר1דו< וסיעזח
 מחברי־הממשלה דרש בגין, מנחם ,ראש־ד,ממשלה

 להזמין מצריים מאישי־מדינה ולבקש להפסיק
 השרים מעמידים בגין, לדברי למצריים. אותם

 לא־נעים, במצב במצריים עמיתיהם את הישראליים
 הזמנתם. את עליהם וכופים
 עד כעתיד יקפיד הוא כי הודיע כגין

 לעומת למצריים, שדנו כנטיעות ״סימטריה
כארץ.״ המצרים שד הכיקורים

אי הצב ל ■מש מ ה
מעזה יוצא

 להוציא לשר-הביטחון הורה הממשלה ראש
 עזה. מהעיר הצכאי המימשד מישרדי את

 שעדיץ אחר, למקום יועכרו המישרדים
הרצועה. כתחומי נקכע, לא

 אנוור לנשיא שנתן הבטחה בגין ממלא בכך
האחרונה. בפגישתם אל־סאדאת

ההתמודדות תידחה
נחרות

 יושב־ראש תפקיד על בתנועת־החרות ההתמודדות
 שבועות. לכמה תידחה המזכירות

 היושב־ראש. בתפקיד בוחר התנועה מרכז היה כה עד
 כשבועיים, בעוד להתכנס עומד התנועה מרכז
 בהנהלה. רק אלא ביושב־ראש, יבחר לא המרכז אולם

 היא מכן, לאחר שבועות כמה רק שתתכנס זו,
 שלה. יושב־הראש ואת המזכירות את שתבחר

 מנחם כיניהם ראשי־התנועה, ינסו אז עד
 של מועמדותו את להכטיח עצמו, כנין
 מתייצכים ארידור מול לתפקיד. ארידור יורם

 דקל מיכאל ח״כ דיכני, איתן ח״כ בינתיים
שכטרמן. אכרהם היוצא, והיושכ״ראש

דוי!1י בגין ווי

לנושריס עורה
 מנהיגים עם לקיים בגין מנחם שעומד בפגישה,
 כלכלית עזרה כל להפסיק בגין ידרוש יהודיים,

 ושאינם ,מברית־ד,מועצות היוצאים ליהודים ואחרת
לארץ. מגיעים
 עומד כירושלים, חוגים הערכת על־פי

 לגדוד מכרית־המועצות היוצאים מיספר
 שד סחר-חוץ הסכם כעיקכות השנה,

 וראש־ ארצות־הברית, עם ברית-המועצות
 את דרך ככד להקטין החליט הממשלה

 אשר אלה, יהודים מקרב הנושרים מיספר
אחוז. 70ל־ לאחרונה הגיע

מתגורר הדובר
ון״ לט י ״ד. ב

 עמיקם האוצר, מישרד של החדש הדוכר
 המישרד הסכרת על הממונה שפירא,

 על־ידי הכסח כיזכוז ונגד האינפלציה נגד
 ״הילטוך כמלון דרך־קכע מתגורר הציכור,

כירושלים.

 כי מישרדו מומחי מפי נמסר לוי דויד לשד־ד,שיכון
 התיכנון פי על אחת, דירה אף להקים יהיה אי־אפשר

 וחצי שנתיים לפני בעיית־הדיור, לפיתרון החדש
שנים. שלוש עד

 לפני הציכורי הזעם את להרגיע כדי
 תעודות־זכאי לחלק לוי מתכוון הבחירות,

 אלה תעודות כעלי הדירות. תחת דיור,
הדירות. את דקכל הראשונים יהיו

 סחר ייווצרו שמא החשש הובע במישרד־האוצר
זכאי־הדיור. בתעודות וספסרות

 ■תסגוד שת־ר
ועדות הו בשינו■

 בחלוקת שינוי לדרוש עומדת בכנסת סיעת־המערו
 לחול ועומדים שחלו מאחר בוועדות־הכנסת, הכוחות
 והסתבכות פילוגים בגלל הכנסת, בהרכב שינויים

בפלילים. ח״כים
 יצחק הכנסת, יושב־־ראש־ של מקורביו

 כשינוי תומך היושב-ראש כי מסרו, שמיר,
 בראש יפגע שהוא למרות הנדרש,

שלו. ובמיפלגתד בקואליציה ובראשונה

 וגד תלווה
טלוויזיה כתב

 רשות־ הנהלת לפני התלוננה שר־הביטחון לישכת
 רז, מנשה הטלוויזיה כתב של התנהגותו על השידור
 אלון־מורה. על הכתבה בעניין

 שכו המועד על השר מדישכת נמסר לרז
 עכשיו״ ״שלום מפגיני את וייצמן יבקר
 להגיע הצליח לא רז המתנחלים. ואת

 כאשר כדיוק והגיע היעודה, כשעה למקום
 טען זאת למרות המריא. וייצמן של מסוקו

 הסר־סכלנות, היה ״וייצמן כי כשידור רז
 סיפר ולא להתראיין,״ וסירב קצר־רוח,

הראיון. הוחמץ מדוע האמת, את בראיון
 לכלי־התיקשורת ראיונות וייצמן העניק יום באותו

במועד. במקום שהיו מחוץ־לארץ, ולצוותות־טלוויזיה

אלגרבלי
למערך יצטרך

 ידין, ייגאל של הדמוקרטית התנועה ח״כ
 עומד ״עודד״, איש אלגרבלי, מרדכי

 אלגרבלי ככנסת. המערך לסיעת להצטרף
 עם הנמנים חכרי־כנסת, לכמה על־כך מסר

ידידיו.
 יגורי אסף ח״כ שעבר בשבוע ערך זאת לעומת

אליו. הצטרפותו על הליכוד אצל גישושים

 החליט אלון
להתמודד

 על להתמודד החליט אלץ יגאל ה״כ
 העכורה. מיפלגת יושכ״ראש תפקיר

 הה* על למקורביו להודיע עומר אדיו
־קרובים. ־ ־

 ה״כ כי ;״אה
 ההתמודדות על

 מיפיגת ״שב*-אש נגר באלץ ויתמוך
פרס. שימעץ העכורה,

׳•י י ̂ ד
 ה כימים ככר נו'זו .-

 זה, הרש מצב לאיר
־ יוותר רבץ *צ-ל

 הסוכנות הנהלת ויושב־ראש ח״כ שר, שהיה מי
 סיפרו כתיבת את סיים אלמוגי, יוסף היהודית,

בהוצאת לצאת עומד והוא האוטדביוגראפי,
אחרונות. ידיעות

 התמנותו עד חייו פרשת את מתאר אלמוגי
 כד ארוכים וקטעים כסוכנות, לתפקיד
 יריכו פרס, שימעון ״כ ח נגד מכוונים

כרפ״י. אלמוגי שד

 תקים 1וואמקורי
□הולנד מיפעל

 לייצור מיפעד להקים עומדת ״אמקור״
 ולייבא בהולנד, ומכונות־ככיפה מקררים

לארץ. המוצרים את כהולנר ממיפעלה
 הדבר כדאי החברה, של הכלכלנים חישובי על־פי
 להשקעות, הולנד ממשלת שנותנת העידוד לאור

 מוצרים על הכבד המיסוי לעומת שם, הנמוך והמיסוי
 אלה מוצרים על הקטן והמיסוי הארץ, מתוצרת אלה

לארץ. מיובאים כשהם

^המשפחה״
התפרקה

שנפ ״המשפחה״, כמיסעדת השותפות
 הסטי■ על־ידי כחודש, לפני ביפו תחה

ליפ אורי הצייר קינן, עמוס ריקאי
 התפרקה חקק, גזי וכעל־הסטקיות שיץ

שעכר. כשבוע
 המיסעדה, את עזכו וליפשיץ קינן

בלכד. חקק עד-ידי עתה המנוהלת

 וגד חקירה
וייס שבח

 מישטרתית חקירה מתנהלת אלה כימים
 המערך איש וייס, שכח הפרופסור נגד

מחיפה.
 רשות־ עובד שהוא וייס, אם חוקרת המישטרה

 הרשות של ובדואר במעטפות השתמש השידור,
 בחקירה: אחר נושא שכתב. ספרים חבילות למישלוח

 בחיפה. ברחוב־היערות וייס של בבעלותו שהיה מיגרש
 אישור״ וייס קיבל אם בודקים המישטרה חוקרי
 ואם מועצת־העיר, חבר שהיה בעת חריגים, בנייה
האישורים. את שקיבל אחרי המיגרש את מכר

 חבבוש הרוח
■ס וחגר■ אח

 מישלחות־ של מסע מתכננים חרות מיפלגת ראשי
 המיפלגה עסקני של ומישלחות־נוער מבוגרים

 ממצריים. דומות מישלחות והזמנת למצריים,
 הרושם את ליצור הוא המיפלגה אנשי כוונת
 שד נחלה הם מצריים עם היחסים כאילו

השילטון. מיפלגת

 טנייס גר ם י כד□
למישטרה

 מגרמניה לייכא עומדת מישטרת־ישראל
מאומנים. כלכים
 מאומנים יהיו המישטרה, על־ידי שייובאו הכלבים,

 לכלבים ויתווספו חבלה, חומרי לגילוי בעיקר
המישטרה. בידי כבר המצויים המקומיים,


