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 הצש ד ■3 ל
בין הטלוויזיה לו

 להזדמנות אוחסנו ומאז ז״ל, מאיר גולדה
 כבית־החולים תאושפז שכה מיוחדת,
 ארוחות לה לתת יאה שלא אישיות

בית־החדלים. של הרגילים ככלי־האוכל

 הציע לפיה (״טומי״) יוסף רשות־השידור, מנכ״ל
 מנחל־ ממלא־מקום תפקיד את האחרון השני ביום

 חיים שלה, מחלקת־החדשות למנהל הטלוויזיה
 את לפיד מינה זאת ובעיקבות סירב, יבין יבין.
כמנכ״ל תפקידו על נוסף כמנהל־הטלוויזיה, עצמו

אל צל  וזיזרחי ב
לחרות יצטרף

הרשות.
 זה כתפקיד להחזיק מתכוון לפיד כי נראה

 כשני לשאת יכול הוא ולדעתו רכ, זמן
 סמכויות העברת תוך־כדי התפקידים

עבאדי. שלמה לסגנו, המנכ״ל של רכות
 עם פעולה לשתף שלא מתכוונים הטלוויזיה עובדי
הטלוויזיה. כמנהל בתפקידו לפיד

 תל־אביב, כצפון חרות סניף מעסקני אחד
 של מועמדותו את להציע עומד אפל, דויד

 תנועת־החרות. כחבר מיזרחי כצלאל
 של ידידו לוי, ציון של שותף שהוא אפל,

 המשקה את המשווקת כהכרה מיזרחי
 עם אחדות שיחות־גישוש ערך ,זאפ׳ ״סכן
 מיזרחי של קכלתו לקראת שלו, הסניף חכרי

למיפלגה.
 של קבלתו על גם שהמליץ אפל דויד אותו זה היה

 לתנועת־ גונן (״גורודיש״) שמואל (מיל.) האלוף
למיפלגה. גונן הצטרף זו יוזמתו בעיקבות החרות.

טורי מין לפי ■פעילי ״פלאזה׳ישיא1ב המילתמהפלו
 ארליך, שימחה שר־האוצר, של הודעתו
 פגן־־שר־האוצר, של פיטוריו על שההחלטה

 שלו, כילעדית היתה פלומין, יחזקאל
נכונה. אינה
 שנערכה הממשלה, ישיכת לאחר מייד
 ארבעת התכנסו האחרון, הראשון כיום

 משה השר של כהדרו שרי־הליכרלים
 כאותה ראש־הממשלה. כמישרד ניסים,
 פת, גירעון שר־התעשיה, דרש שיחה

פלומין. את לפטר מארליך,
 גם זו לדרישה הצטרף כאשר הפתעה זו היתד.

 לא פלומין של פיטוריו מודעי. יצחק שר־האנרגיה,
 דווקא אלא שר־האוצר, של פרטית יוזמה איפוא, היו,

הליברלים. שרי כל גיבוי את שקיבלה פת, של יוזמתו
 להודיע אדליד טרח לא זאת, לעומת

 שכיקר למרות זה, צעדו על לראש־הממשלה
חולים. ככית־ה אותו

בצמנת וייצמן
חותנתו ב*קר
 כאילו המדיניים, הכתכים של הפירושים

 ישיבת־ את וייצמן, עזר שר־הכיטחון, עזב
 טריקת־־דלת, תוך האחרונה הממשלה

נכונים. אינם
 אם שוורץ, רחל חותנתו, כי נודע לווייצמן
 פיקת־ את שברה דיין, רות של ואמה ראומה, רעייתו
 לבוא ממנו וביקש אליו טילפן חותנו שלה. הברך

 את ולבקר הר־הצופים, שעל הדסה לבית־החולים
חותנתו.

 על־ידי שנוהלה הממשלה, בישיבת השתעמם וייצמן
 חותנתו. אצל ביקור לערוך החליט ולכו ידין,
 על־ידי הועלה הישיבה, את שעזב אחרי רק

 המשקיפים נושא ודיין שרון השרים
 לא וייצמן גדולה. סערה אחר־כך שעורר

סדר־ על יעלה זה נושא כי מקודם ידע

רג ■וצוו בו
כראש־ממשלה

 כגין מנחם של מחלתו כעיקכות אם
 עומדת ראש־הממשלה, כיסא יתפנה

 יוסף הד״ר שר־־הפנים, את רהציע המפד״ל
זה. לתפקיד הורג,
 קונסטלציה להיווצר יכולה במפד״ל, חוגים לדעת

 בין פשרה של כמועמד בורג ייבחר שבה מסויימת,
ביניהם. שיריבו הליכוד, מועמדי

 הבזביר הפק■!־
התפטר

 עורר אשר ממלכתי, כמוסד ככיר פקיד
 החליט האחרונים, כחודשים תסיסה נגדו ד

 המוסד את ולעזוב מתפקידו להתפטר
שירת. שכו הככיר
 פקיד דאותו לתת אין כי הוחלט כאשר
 החליט יותר, ככיר חדש, מינוי ככיר

עבד. שבו הממלכתי מהמוסד לגמרי לפרוש
 כפקטור כענייני־כלכלה לעסוק עומד הוא

הפרטי.

 נבון, יצחק נשיא־המדינה, נגד חרושת־השמועות
 חודשים. כמה בת הפוגה אחרי מתחדשת ורעייתו

 פגמים שהיו עתה טוענים מפיצי־השמועות
 בעת נבון, אופירה הנשיא, רעיית של בהתנהגותה

בלונדון. האחרון סיורה

תקר ויגני
אבולעפיה את

נח־ אכולעפיה, יעקוב המכס, ■מנהל
על זיגל, בנימין תת־ניצב על־ידי ;ר
 לממשלה, היועץ־המישפטי הוראת י

זמיר. יצחק הפרופסור
 למישטרה הורה זמיר הפרופסור

 בדתי־כשרים מניעים היו אם לבדוק
 תיק את לסגור המכס החלטת :מאחרי

 וחיים אריה האחים כנגד החקירה
^ ר ככופר זה : כמיקרה ולהסתפק ן

 למעלה לפני נעצרו קרסו האחים
 ומס־ כמס העלמות של בחשד משנה
קנייה.

תמיר עול הבול■□

תבוסת זוון,מ
 ״הילטון״־ירושלים מלון את כי נראה

 מלון־פאר יירש הכנסת מיזנון כהפעלת
 ״פלאזה״. .*אחר ירושלמי
 המיזנון, להפעלת מיכרז ייערך הקרובים בשבועות

 שירותיו. את מפסיק הוא כי הודיע שהילטון אחרי
 הנחשב הירושלמי, פלאזה יזכה במיכרז כי נראה
 בארץ. ביותר היקרות הן שמיסעדותיו כמלון

 על כיותר האהוב המלון הוא ״פלאזה״
 הם ומלצריו המלון טבחי כגין. מנחם

 יום־ההולדת מסיכת את שאירגנו
 המספקים והם בגין, של המפורסמת

 ראש־ למישרד חגיגיים, כאירועים ארוחות,
הממשלה.

 בין הפשר
ת ט השום ל דדיי

 הדיילת של המעצר להארכת בבקשה הדיון בעת
 שהוריה העובדה, כי המישטרה טענה אדר, מיכל

 במעורבות אותה מחשידה בשווייץ, מתגוררים אדר של
 פרסמן. עקיבא הקברניט של בעיסקות־הזהב

 מי כל ״לא רפפורט: בורים השופט של תגובתו
יש לי גם חשוד. הוא בשווייץ קרובים לו שיש

 אלפי שלח תמיר שמואל שר־המישפטים
 כנו, של לבר־המיצווה מיכתכי־הזמנה

 מישרדו. על־חשכון יוסי,
 כמישלוח עסקו תמיר של לישכתו עובדי

 ממישרד־׳המישפטים שיצאו ההזמנות,
- כבולים. חייב שאינו רישמי, כדואר

ד מער ב נוסד קרע
 סיעת־המערך יושב־ראש של הצטרפותו בעיקבות

 יגאל ח״כ של ליוזמתו שחל, משה ח״כ בכנסת,
 ועריכת הכנסת לפיזור הצעת־חוק להגשת אלון

 המיפלגה יושב־ראש התנגד לה אשר חדשות, בחירות
 מיפלגת־העבודה. בשורות נוסף קרע חל פרם, שימעון

 הכהן מנחם ח״כ שיגר זה מקרע שכתוצאה נראה
 הכהן במערך. סערת־רוחות שעורר לשחל, מיכתב
 משמש הוא שבו מהיום כי שחל, את האשים
כראוי. מתפקדת הסיעה אין בכנסת, הסיעה ביו״ר

ח א ס־ ה ד יצא בגין
 מנחם ייצא מבית־החולים, שישוחרר אחרי מייד
 מבתי־המלון באחד נוספים שבועיים בת להבראה בגין

בארץ.
 תקופת־ההכראה את להקדיש החליט כגין

 אישים עם שיחות :ויחידי אחד לעיסוק
 לקדם כדי אליו שיוזמנו בליכוד, שונים

הליכוד. מופלגות כל איחוד את

 משווולש בגין
ה בסלי לד גו

 בבית־ מזונו את מקבל בגין, מנחם ראש־הממשלה,
 בכלי־חרסינה מאושפז, הוא שבו הדסה, החולים

 על־ידי כמיוחד נרכשו אלה כלי־חרסינהמיוחדים.
שם אושפזה כאשר בית־החולים, הנהלת

בשווייץ.״ קרוב
 מיכל של אביה כי התברר, כך אחר רק

 השווייצית בחברת־הספנות עובד אדר
 שהוא רפפורט, כשם יהודי של שבבעלותו

_________השופט. של חמישפחה קרוב

ת לה חוו סר״ח לאיל
 ח״כ של בראשותו הוועדה, של מסקנות־הביניים

 אשד תעלה בכריית לדון מונתה אשר אלון, יגאל
 עומדות ים־המלח, עם הים־התיכון את תחבר

בקרוב. להתפרסם
 הוא אלה במסקנות־־ביניים המרכזי הסעיף

 צפונה. מאילת תעלה לכריית ההצעה
 של חוף־הים את בכך להגדיל הכוונה
 קילומטרים 12ל־ יצטמק שאורכו אילת,
האי־סיני. חצי החזרת אחרי

שט ■פוטר *ןוגולד
מהטלוויזיה

 גילדשטיין, אורי עורך־החדשות,
 ועלול משמעתי כירור בפני יועמד
בטלוויזיה. מעבודתו מפוטר להיות

מח שמנהל מכך נעלב גולדשטיין
 כי קכע יכין, חיים החדשות, לקת

 מישעל ניסים מיפלגות לענייני הכתב
 בנסיעתו פרם שימעון ח״כ את ילווה

 השאיר כך על כתגובה למצריים.
 מיכ־ האחרון, הששי כיום גולדשטיין,

 נוסע הוא כי לו הודיע כו ליבין, תב
 היום למחרת לאכזיב. ימים למיספר

מהדו את לערוך גולדשטיין היה צריך
לעבודה• הופיע ולא החדשות רת

 למצות החליטו החדשות במחלקת
 שעשה הכתב עם הדין חומר כל את

פרטיות. סנקציות


