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 מצריים, נשיא שהפגין החם הלבבי מהיחס ניכר חלק
 מנחם ראש־הממשלה, כלפי אל־סאדאת, אנוור
 שעבר בשבוע שערך הממלכתי הביקור בעת בגין,

 בגין. של והנפשי הפיסי ממצבו מתדהמתו נבע בחיפה,
 במצב בגין עם נפגש לא מעולם אל־סאדאת

 בחיפה. ביקורו בעת שהיה כפי רעוע, כה בריאותי
 טענו המצרי הנשיא של ממקורכיו כמה

 כזה. כמצב בגין את לראות זועזע הוא כי
 כלפיו להפגין כדי מגידרו יצא כך ומשום

ותמימות־דעים. חמימות
 או ההתנחלויות על בגין עם דיבר לא סאדאת

 לבריאותו,״ ״חשש מתוך בדרום־לבנוו ההפצצות
מקורביו. שהתבטאו כפי
 שהעניק אריכות־הימים לבירכת הסיבה גם זאת

 ראש־הממשלה. את ריגשה שכה עזיבתו, לפני לבגין
 חששותיהם את הסתירו לא אל־סאדאת של מקורביו

 ייאלץ אם בישראל, להתרחש שעלול מה מפני
 הם כי טענו הם מראשות־הממשלה. לפרוש בגין

 אריק כמו קיצוניים, שגורמים מאפשרות חרדים
 ויסכנו והממשלה, תנועת־החרות על ישתלטו שרון,

תהליד־השלום. המשך את

לראיין אסר הנשיא
תו בגין את שכ בלי

 בגין, מנחם ראש־הממשלה, שערך הביקור
 בואו ערב נבון, יצחק נשיא־המדינה, אצל
 הוראה הוליד לישראל, מצריים נשייא של

 בגין את לראיין הטלוויזיה על האוסרת
הנשיא. כלישכת

 הביקור לקראת עמדות לתאם שנועד המיפגש, בתום
 בגין את רונן יורם איש־הטלוויזיד. ראיין הממלכתי,

 צוות עמד כאשר הראיון, בתום בלישכת־הנשיא.
 עומד ״אני הנשיא: התרעם להסתלק, הטלוויזיה

 דבר!״ שום שואלים לא ואותי מטומטם, כמו כאן
 בלישכתו, בגץ את שראיין על בצוות נזף אחר־כך
 זאת. יתיר לא שיותר והודיע
 מזכירו אי־הבנה. בשל נגרמה התקרית כי הסתבר

 מהמראיין לבקש שכח אגסי, יוסף הנשיא, של
בגין. אל הפנייה לפני לנשיא שאלות שיציג

ת שנת הבחירו
זיבוטינסק׳ שנת
 אשר העשירית, לכנסת הבחירות

 יתרחש לא אם — 1981 ייערכו,כפתו
תע — הקדמתן את שיחייב משהו,
 ז׳כוטינסקי/ זאב ״שנת כסימן מודנה

 מאה ימלאו 1980 באוקטובר 18כ-
 תנועודהחרות וראשי להולדתו, שנה
 חגיגות סידרת כתיכנון החלו ככר

 אוקטובר כחודש שיתחילו ומאורעות, 1
 חגיגות כמיסגדת שנה. כחצי ויימשכו

 יהיה ניתן הליכוד, ראשי מקווים אלה,
 גם שיעזרו ואירועים מופעים לערוך

■לבחירות.
 מכינה, ועדה נבחרה ככר זו למטרה

 שנודז׳כוטינסקי כתיכנון המתחילה
ל בינלאומי התרמה מסע וכתיכנון
עריכתה.

 צוות־הטלוויזיה חזר נבון של התמרמרותו בעיקבות
 שאלות. כמה אליו היפנה ורונן ללישכה,

 כלישכה ״אצלי הנשיא של הוראתו אולם
מר. מישקע השאירה בגין:״ את תראיינו לא

ר עי מ ר ה עי  נ
וייצמ! נגד
 הגורסת הערכה, התגבשה *יפלגת־העבודה במנגנון

 במערכת להתמודד המערך יצטרך שעימה האישיות כי
 בגין. מנחם ולא וייצמן, עזר יהיה הבאה הבחירות

 חמוד סיכון להוות וייצמן עלול זו הערכה על־פי
 לשילטון. לחזור המערך לשאיפת ביותר

 תחקירנים צוות על ככר הוטל לכך בהתאם
 בדי וייצמן, על אפשרי חומר כל לאסוף
 אישית במערכה נגדו לפתוח יהיה שניתן

 רשימת־הליכוד כראש יתייצב אם
הבאות. בבחירות

 מיפלגת־העבודה, יו״ר של בהסכמתו נעשה הדבר
 כיום שוררת וייצמן עזר לבין שבינו פרס, שימעון
בלתי־רג-ילה. ידידות

 מתייצב דולצין
ך ל1מ ארלי

 דולצין, אריה הסוכנות, הנהלת יו״ר של הודעתו
 המיפלגה יו״ר לתפקיד מועמדותו את יציג כי

 שימחה שר־האוצר, של מועמדותו מול הליברלית,
 דולצין השניים. בין קרע על מעידה אינה ארליך,

 תפקידים בעלי שהם המיפלגה מנהיגי כי גורס
 ניהול עצמם על ליטול צריכים אינם ממלכתיים

מוסדות־המיפלגה.
 כיו״ר להיבחר מתכוון ארליך כי לו כשנודע

 אלימלך הד״ר של פרישתו עם שבוטל תפקיד המיפלגה,
 מתפקידו להתפטר מוכן הוא כי דולצין הודיע רימלט,

 יו״ר מתפקיד יתפטר שארליך בתנאי המרכז, כיו״ר
 זו. לפנייה נענה לא ארליך המיפלגה. הנהלת

 ארליך מול להתייצב לכן, החליט, דולצין
 מתוך ההנהלה, יו״ר תפקיד על בבחירות

 ביניהם התמודדות למנוע שכדי תיקווה
 של מקורביו מועמדותו. את ארליך יסיר

יעשה. כך שאומנם מעריכים ארליך

ד ציבורי קי ב ת ב
פוליטרוק

 התלוייה כן־גוריון, דוד של תמונה
 ברצועת- הצבאי המימשל כמיסקדת

 שר• סגן של חמתו את עוררה עזה,
 ציפורי. מרדכי הביטחון,

 כעת שר-הכיטחון אל שנלווה ציפורי,
 כשבועיים, לפני כרצועה שערך ביקור
 לשנות מיד והחליט כתמונה הבחין

 דד מיפקדת של הפוליטי הרקע את
 שד תמונה לתלות הורה הוא מיסשל.

 דוד של תמונתו לצד ז׳כומינסקי זאב
כדבריו. איזון״, ״לשם בן־גוריון,

 לועגים המצרים
ם ר ח הערב■ ל

 הם אין מצריים, בממשלת בכירים שרים טענת על־פי
 על מדינות־הסירוב שהטילו החרם בהשפעת כלל חשים

 מלבד הרי המצרים, האישים לדברי מצריים.
 כמו ממשלות מצד הישירים המענקים הפסקת
 היחסים וניתוק הכלכלי החרם אין וכוויית, סעודיה

פיקציה. בבחינת אלא
 לקיים ממשיכות ערכיות חכרות־תעופה

 מיספר וגם מצריים, עם האווירי הקשר את
 וכעיקר העשירות, ממדינות־הנפט התיירים
 לכך בהוכחה פחת. לא כקאהיר, סעודיה,

 במלונות שהתפוסה כך על מצביעים הם
 .85ל־* כקיץ הגיעה קאהיר
 כפי ורוד כה אינו המצב כי גורסים אחרים מקורות

אותו. להציג מנסים שהמצרים

בךגוריון מרתון
איקטובר בחודש בן־גוריון, דויד של 93ה־ הולדתו יום

 אמנותי בהפנינג גם השאר, בין יצויין, השנה,
 ושישא בתל־אביב התרבות בהיכל שייערך יוצא־דופן,

 ינחה שאותו במיפגש, בן־גוריון״. ״מרתון השם את
 הכנר עם הפילהרמונית, התזמורת תופיע בנאי, יוסי

 וביניהם אמנים, של ארוכה ושורה פרלמן, יצחק
 איינשטיין, אריק אלברשטיין, חווה עופרים, אסתר

 את שליוו דמויות של שורה וכן ואחרים, כספי מתי
 וכלה שלו בעוזרת־הבית החל בחייו, בן־גוריון
 הכהן. ודויד ינאית רחל כמו בחבריו,

 של ויוזמתה בהשראתה נערך ההפנינג
 ״להבליט היא כשמטרתו מיפלגת־העכודה,

העובדת.״ שכארץ־ישראל היפה כל את

טו גזר־דין נדחה א סל
 להיחרץ שעמד פלאטו־שרון, שמואל ח״כ של גזר־דינו

לדין פלאטו הועמד שלפניו צרפתי, בבית־מישפט

ד הדתיים ג  ו
מטים הכספו

 הגדולות, כערים הדתיות המועצות
 לחצים מפעילים אחרים, דתיים וחוגים

 דיס* ו״כנק לאומי״ ״בנק הנהלות על
מכ את כמשותף המפעילות קונט״,

 ניתן שבאמצעותם — הכספומט שירי
בנק פעולות ולבצע בספים למשוך

ה אוטומאטי. כאורח נוספות איות
 הפעלת כי טוענים הדתיים עסקנים

 לחילול גורמת כשבתות הכספומטים
 הבנקים בפתיחת וכמוה המוני, שבת

כשבתות.
 התקבלה לא רישמי שבאופן למרות

 הכספומטים סגירת על החלטה .כל
 פועלים אינם בכולם רובם כשבתות,

 רכים אזרחים נזקקים שבו כיום דווקא
ה ממנהלי אחד לטענת לשירותיהם.

 הדתיים כי הבנקים חוששים בנקים,
לברי ויגרמו זה כעניין למאבק ייצאו

אחרים. לבנקים דתיים לקוחות חת

 ועבירות* מירמה עושק, של בהאשמות בנוכחותו, שלא
 עליהן. נמסר שלא מסיבות נדחה מס,

 זה, כחודש כחמישה להינתן עמד גזר־הדין
 יפרסם כי הודיע הצרפתי כית־המישפט אולם
בחודש. צ1כ־ רק גזר־הדין את

המילולית״! ״האלימות
ו ו ל דויד של

 אתה החרות תנועת שבזכות ״תזכור
 והתנועה הסוכנות הנהלת כיושב־ראש מכהן

 היכן דע מקומך: את דע הציונית:
״,מי וכזכות נמצא אתה  בסיגנון צעקות :

 דויד והשיכון, הקליטה שר של מפיו זה
 אריה הסוכנות, ליו״ר שגרמו הן לוי,

 באלימות בפומבי לוי את להאשים דולצין,
מילולית.

 ראש־הממשלח, לבין שניהם בין משולשת, בפגישה
 באלימות. דולצין את שהאשים לוי דווקא זה היה
 יכול אינו כי טען, שראש־הממשלה אחרי זה היה

 לתנועת מחוייבותו בשל משרד־הקליטה את לבטל
 ״תנועת :בצעקה דולצין הגיב כך על החרות.
 את שגרר דבר אותי!״ מעניינת אינה החרות
לוי. של תגובתו
 הוא כי לוי, את דולצין האשים פגישה באותה
 כי טען, עצמו בגין ואילו ראש־הממשלה את מכשיל
 את לבטל כטענתו, לדולצין, הבטיח לא מעולם

בו נזף דעתו, על דולצין כשעמד מישרד־הקליטה.
בבקשה!״ ״דייק בגין:

טיפול חיי□
ש א ל פ ,,גורדו! ב.

 אלה כימים מופיע טופול חיים השחקן
 ״פלאש הבדיוני בסרט מרכזי כתפקיד
בלונדון. המוסרט גורדוך,

 הסרטים מראשוני אחד הוא גורדון פלאש
 בשנות הוסרטו המעופף גיבורו ועלילות הבדיוניים,

 בסרט מגלם טופול רבי־מערכות. בסרטים ׳30ה־
 פלאש של דמותו את הרופא־הממציא. תפקיד את

ובלתי־ידוע. צעיר שחקן משחק החדש גורדון

תבור אל■


