
ה מן נמנע בגין חוו מ ה
 דחה אל־סאדאת אנוור בהלוויית השתתפותו ערב

 אברהם האלוף מיועציו, שניים הצעת את בגין מנחם
 קימחי, דויד מישרד־החוץ, ומנכ״ל טמיר (״אברשד,״)

 מחווה על־ידי החדש המצרי המישטר את לעודד
סימלית• ישראלית
 הקדמת על תכריז שישראל :ההצעה
 הפחות־ השטחים מן כמה של הפינוי

כסיני. עדיין כהס מחזיקה שהיא חשוכים,

א חמר■ ל ל ב י ת ■שיבותק דיו סו

ד קי פ הת ויזי לו ט ב
תמרי, (״דוביק״) דב האלוף

תפקיד את לקבל עמד
 בארצות־הברית. היהודית הסוכנות שליחי ראש

 ראש קוטלוכיץ, צכי החליט האחרון כרגע
 שלא כסוכנות, • מחלקת־העלייה־והקליטה

 ייכחד ותחתיו תמרי, של למינויו להסכים
 מאנשי אחד שהיה מי ותיק, איש־חרות

הארץ. כצפון אצ״ל

ר או ■פרוש נ
 בעיקבות מתפקידו, יפרוש נאור, אריה מזכיר־־הממשלה,

 מנחם ראש־הממשלה, ובין בינו היחסים הצטננות
 בבית־הדץ מישפטו שיסתיים עד ממתין נאור בגין.

 רענן הקריקטוריסט עם סיכסוכו בפרשת המשמעתי
לוריא.

 הממשלה, מזכיר של מקומו למילוי האפשרויות אחת
 אהוד ח״כ את למנות היא בגין, בלישכת שנידונה
 שיעסוק ראש־הממשלה, במישרד כסגן־שר אולמרט

נאור. מופקד היה שעליהם בנושאים

 סער, טוביה הטלוויזיה, של מחלקת־החדשות מנהל
 הוא כי שעבר בשבוע שערך בישיבת־בוקר, הודיע

 וחשובים סודיים נושאים עוד להעלות שלא מתכוון
 נושא בכל ידון אלא הקבועות, בישיבות־הבוקר

 מהכתבים. אחד כל עם נפרדות בישיבות
 התנגדותו על שהסיפור אחרי זעם סער

 כתוכנית מהטה זוכין המנצח עם לראיון
כעיתונים. התפרסם ״מוקד״

ב דיין יעל ו ת כ ת
ר פ ל ס ה ע בי א

 אכיה, על ספר לכתוב עומדת דיין יעל
 ייכתב הספר שעבר. כשבוע שנפטר

 יעל, של האישית מנקודת־הראות
פור שלא דיין, של מיכתבים ויכלול

כה. עד סמו
 לא דיין יעל של האחרונים ספריה

 בארצות■ גדולה מיסחרית הצלחה היו
הברית.

ע בגין ב ת ת כוי א יצא רונןדי

ה צי פוזי או ם ה ריי צ מ ב
 בגין ומנחם אל־סאדאת אנוור בין האחרונה בפגישה

 קץ לשים מסאדאת בגין תבע באלכסנדריה,
 על מצריים וחוגי־אופוזיציה עיתונים של להתקפות

 לגל* הסיבות אחת זאת שהיתה יתכןישראל.
 חוגי כקרב אל־סאדאת שערך המעצרים

הרצחו. ערב במצריים, והשמאל הימין

ר ־־ח ו ב א ד א צי ג נ ת ה

 ממשלת של שבישיבה נודע עתה רק
 נשיא של מותו אחרי שנערכה ישראל,
 שר־העבודה־והרווחה, התנגד מצריים,

 הצער הודעת שכנוסה אבו־חצירא, אהרון
 על נפל שסאדאת ייאמר הממיטלה של

השלום. מיזבח
 של ידיהם את כזו הודעה תחזק אברחצירא לדעת

 המצרי. הנשיא של בהרצחו ישראל מאשימי
 אבו־ של בדעתו תמך ברמן, יצחק ,שר־ד,אנרגיה רק

 תופיע זו שפיסקה בתוקף דרש בגין בעוד חצירא,
בהודעה.

 הח״כ ובין בגין, מנחם ראש־הממשלה, בין פגישה
 את לקיים כדי ״ם תל לקולות זקוק בגין הבא. בשבוע תתקיים הורביץ ייגאל המיועד

 של פרישתו בעיקבות שלו, הקואליציה
דרוקמן. חיים הרב

״ ייהעיתונאי מצרי ה
ה צ ר רו ק ב כ

 עות׳מאן, אחמד של נסיונותיו כל
 1כרב שהתגלה המצרי״ ״העיתונאי

 עלו כישראל, לביקור לחזור מרגלים,
 כקא■ הישראלית השגרירות בתוהו.

 מבלי אשרה, לו מלהעניק נמנעה היר
זאת. לנמק

 ניצח כאשר בשעתו התפרסם עות׳מאן
 שבמהלכו שאטה, בכלא המרד על

 עצמו הוא אסירים. עשרות ברחו
 זכה במישפטו ונתפס. נפצע ברח,

 אחרי אמיתי״, כ״ג׳נטלמן בשבחים
 הוא כי העידו ישראליים שסוחרים

 שאסירים בשעה חייהם את הציל
לרצחם. רצו אחרים

ח פ קו  הצינון ת
ל ה ש ק רוי פ
 הצינון שאלת את עתה בודקים צה״ליים גורמים

 ראש־הממשלה, של הצבאי מזכירו שהיה מי של
פורן. (״פרויקה״) אפרים תת־אלוף

 כעיקר בייבוא, פורן עוסק פרישתו מאז
 הצבאי למזכיר שהיה לפני מסינגפור.

 צה״ל פורןינספח היה ראש־הממשלה, של
 תקופת■ אם השאלה נבדקת עתה בסינגפור.

 שיחרורו מיום היא חייב, הוא שבה הצינון,
מסינגפור. חזר שבו מהיום או מצה״ל

בדינן

 בימים להתפטר עומד בן־נון יוחאי (מיל.) האלוף
 ואגמים. ימים לחקר החברה כמנכ״ל מתפקידו הקרובים
 חוקרת לתפקיד תתמנה בן־נון של במקומו

צרויה. קולט הד״ר הכינרת, לחקר המכון
 יושב־ראש של התפקיד את יקבל שבן־נון יתכן

והאגמים. הימים לחקר החברה של מועצת־המנהלים

ה ע סי ס לנ רי תו ס מי
 שר־ ממקורבי כאחד הידוע רונן, אלי המיסעדן

 לסיור יצא אבו־חצירא, אהרון הרווחה־והעבודה
באירופה.

 זה לסיור נשלח שהוא למקורביו הודיע רונן
מישרד־הרווחה. על-ידי

ה מ ח כ  הרווי
ל ״ד3<ז1 דיי מ ה ז ה

 מכבר לא חזר ורמוס, דני המפד״ל, מזכ״ל
 בימים כחזן כיהן שם אמריקה, שבדרום מבוגוטה
 יהודיות. בקהילות הנוראים
 של סכום שלו החזנות עבור קיבל ורמוס
לירות. אלף 700כ־ שהם דולר, 5000

דו? ד ־ ס ו חו ס ת פ ק ת ■ מ
 תוכנית הכנת על עתה שוקד מישרד־האנרגיד,

 בתחנות־הדלק. השירות לשיפור הנוגעת
 כמיוחד, חמורות תקנות יוציא המישרד
 בתחנות והאחזקה השרות לטיב ׳הנוגעות

 כין לתת, התחנות את ושתחייב הדלק,
 ולהחזיק שמשות ניקוי של שירות היתר,

פיקוח. תחת חדרי־השירותים את

די ע ל ר1יח גי ו
ל א ר ש לי

 בחופשה־ללא־ הנמצא גילעדי, אלכס שדד־הטלוויזיה
 יצחק הטלוויזיה, למנהל הודיע בלונדון, תשלום

 להכין וביקש לארץ, שובו על שימעוני, (״צחי״)
מתאים. תפקיד לו

 שנת עוד לגילעדי תציע שהטלוויזיה יתכן
 שהתפקידים משום כחוץ־לארץ, חופשה

כעת. תפוסים לו המתאימים

ש ח ת ה  ק ב א מ ה ד
ת בין תו ש ר ה

 בקרוב שייתפרסם איגוד־המפרסמים סקר
 בעת ״קול־ישראל״, של ב׳ שרשת קובע

 צבעי ״כל התוכנית את משדרת שהיא
 25מ־ יותר של לעלייה זכתה הרשת״,

 מאזיניה. כמיספר אחוז
 המילחמה התחדשות צפויה זה מימצא בעיקבות

 עדיין, המובילות ג׳, ורשת 'גלי־צה״ל בין
 שלהם. הבכורה על המאיימת ב׳, רשת לבין

ברדיו. הפידסום מערך על השלכות תהיינד, זה למאבק
 בן־פורת, מרדכי תל״ם ח״כ הוזמן לא לפגישה
לקואליציה. תל״ם להצטרפות זה בשלב המתנגד
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