
ידהמסיבת
יקרה
 יעקב מבקר־המדינה, מישרד מנכ״ל

,ה הראשון ביום לערוד עומד ככור,
 היקרות המסיבות אחת את קרוב

 מסיבת־ עורך בכור המדינה. בתולדות
 יצחק הד״ר למכקר־המדינה, פרידה
 יותר למשלם־המיסים שתעלה נבנצל,

לירות. וחצי ממיליון
ש אורה במושב תיערך המסיבה

 אלפי כמה אליה והוזמנו ירושלים, ליד
אורחים.

 מתנגדים שרים
שרון לנסיעת

להעלות אם שוקלים בממשלה שרים כמה
נסי  נסיעתו את שרון אריק ידחה שלפיה הצעה,

הבא. לשבוע המתוכננת לוושינגטון,
 השר־בלי־תיק עומד שבראשם השרים, התנגדות
 מהתבטאויות נובעת מודעי, יצחק יהודים, לענייני

 המטרפדות, בכירים, אמריקאיים אישי־ממשלה של
 שהיא לפני עוד שרון נסיעת את שרים, אותם לדעת

גוצעה.

 בחב הסובקר
מודע■ נגד

 פיה שעל השמועה באה מניין התברר עתה רק
 את שהחשידה שאילתא חשאי יהודה ח״כ הגיש

 שוחד. בקבלת מודעי, יצחק שר־האנרגיה־לשעבר,
 שיגר נבנצל, יצחק הד״ר מבקר־המדינה,

 בגין, מנחם לראש־הממשלה, אישי 'מיכתב
 על־ידי שהועלו חשדות על לו הודיע שבו

כמישרד המחלקה מנהל הרציג, אמנון

עיסקת־אלקטרונ״קת
גדולה

 מעיסקות אחת להחתם עומדת אלה בימים
 בתולדות ביותר הגדולות האלקטרוניקה

המדינה.
 על לחתום עומדים ישראליים מיסחריים גורמים
 הסוכנת סולגור, חברת מנהל גולדמן, סול עם עיסקה

 האמריקאית האלקטרוניקה חברת של בישראל
קונזפני. וקרפטאי יוד הגדולה,

ה ות111יו1הו 3 גנז 1 0 :היסטורי 0

 לפרס להתיר סירב !,רב
סאדאת עם להיפגש

 ידיעה הצניעו או גנזו ישראל עיתוני
 גילה שאותה היסטורית, משמעות בעלת
 אנוור על לספר כהקדמה קרייסקי ברונו

:אל-סאדאת
 סיפר קרייסקי כאשר רכין, ממשלת בימי
 ראש־ פרס שימעון יהיה לדעתו כי לסאדאת
 סאדאת הציע ישראל, של הבא הממשלה
 שהיה מי עם בחשאי להפגישו לקרייסקי

 העביר קרייסקי ישראל. של שר-הביטחון אז
 ראש־הממשלה, אך לישראל, ההזמנה את

הפגישה. את להתיר סירב רבץ, יצחק
יתכן ופרס, סאדאת אז נפגשו אילו

כ מתבצעת היתה יוזמת-סאדאת כי מאוד
 נכנם היה המערך וכי יותר, מוקדם שלב

 את שפרץ כמי 1977 של למערכת-הבחירות
 יש לשלום. כדרך ההיסטורית הפריצה

 מנצח המערך היה זה שבמיקרה להניח
 ל■ מגיע היה לא בגין ושמנחם בבחירות,

שילטון.
— לפגישה רבין התנגד מדוע ברור לא

 מהחשש או לפרס, משינאתו נבע הדבר אם
ל שיביא בתהליך תפתח כזאת שפגישה

 רגישות מחוסר או פלסטינית, מדינה הקמת
ההיסטורית. להזדמנות

 מישרד■ על ממונה שהיתה מבקר־המדינה,
 אם לכגין הודיע לא המבקר האנרגיה.

 ראש־ לא. או אלה חשדות לחקור בכוונתו
מיכתבו. על לנכנצל השיב לא הממשלה

 אחד יום שלו חשאילתא את הגיש חשאי יהודה ח״כ
בהנהלת לכהן ועבר מתפקידו פרש שהרציג אחרי
הפועלים. בנק

 לוחץ אריק
סרד למינוי גרוס

 לחצים מפעיל שרון אריק שר־הביטחון
 שר-התחבורה, ועל ראש־הממשלה על כבדים
 מישרד־ מנכ״ל את למנות קורפו, חיים

 לתפקיד גרוסברד, אריה לשעבר, התחבורה
 זו לדרישה מתנגד קורפו ״אל־על״. מנכ׳׳ל

שרון. של
 בתפקיד גרוסבורד את להשאיר שרון החליט בינתיים

 בשיחות לענייני־תחבורה ועדת־המישנה ראש
 מכהן אינו שוב שגרוסבורד למרות האוטונומיה,

 מישרד־חתחבורה. מנכ״ל בתפקיד
 תמורת בצהלה, שרון של בבית מתגורר גרוסבורד

לחודש). דולר 850( שכר־דירה

 להחדיר ט ל ח הו
״אל-על* הנהלת

 שנערכה מישרד-האוצר, צמרת בישיבת
 שר־האוצר בהשתתפות האחרון, השני כיום
 שר־ בהסכמת הוחלט, ארידור, יורם

 כל את להחליף קורפו, חיים התחבורה
״אל־על״. הנהלת
 החליטו ארידור, גם וביניהם הישיבה׳ משתתפי
ידגעו. באל־על שהרוחות עד שבועות, כמה להמתין

מחבל בגין
 תרעומת אישיות בשיחות הביעו שרים כמה
 על בגין, מנחם ראש-הממשלה, על רבה

 האחרונות ישיבות־הממשלה את שהפך
המערך. עם פולמוס לישיבות

 גילה שבגין כך על במיוחד מתלוננים השרים
 בתים של הגדול המיספר את הממשלה בישיבת
 אותם .1224 :המערך שילטון בעת שפוצצו ערביים

 בתדמית קשה פוגע זה מיספר שפירסום טוענים שרים
 הישראלי, ההסברה ובמערך בחו׳דלארץ ישראל
אש״ף. להסברת תחמושת ומספק

ת ״רו ת ה יר ע ב משבר
 ירידה חלה כאילו מישרד־התיירות, פירסומי

 המגיעים התיירים כמיספר אחוז 15כ־ של
 גדולה הירידה נכונים. אינם לישראל,
 לעומת אחוזים 30לכ־ ומגיעה יותר, בהרבה
 עוד קודרת היא התחזית שעברה. ׳השנה
 אחוזים. 5כ־ט של ירידה ומנבאה יותר,
 סטאטיסטי, תרגיל עשו מישרד־התיידות ראשי

 את לישראל המגיעים התיירים לתחשיב כשהכניסו
 בארץ הנשארים באוניות־שיט, המגיעים התיירים

בילבד. שעות כמה

הראשון דיין
 שנכתב דיין, משה על הראשון הספר
 הבא. כשבוע להופיע עומד מותו אחרי
 דיין״. משה עם ״שיחות ייקרא הספר
 ואילן ארז יעקב העיתונאים אותו כתבו
 ״מסדה״. בהוצאת ייצא והוא כפיר

 שיחות חודשים שלושה במשך ערכו העיתונאים שני
 האנצקלופדיה במיסגרת להופיע שעמדו דיין, עם

 להוציא החליטו הם עתה בחילו. צוד׳ל שבעריכתם,
בנפרד. זה ספר

נענשה לא החיילת
 שילטונות נקטו לא ראש־הממשלה, בקשת על־פי
 חיל־האוויר חיילת נגד מישמעתיים צעדים כל צד,״ל

 מסיני. הנסיגה ונגד בגין נגד גנאי בקריאות שפרצה
 עובדה,♦ בבסיס ראש־הממשלה כשביקר

 אחד הוא שאביה חיל-האוויר, חיילת פרצה
 בצעקות בגין, של וידיד חרות מוותיקי
 מפקדיה ראש-הממשלה. כלפי מעליבות

 הגיעה למחרת אך לדין, להעמידה החליטו
 נגדה לנקוט שלא שביקש מבגין פניה

משמעתיים. באמצעים

ו#סי בוטלה
בניו״יורק חרוח

 השוהה מוראל, יצחק התל־אביבי, הגלריות בעל
 תנועת עם יחד אירגן בניו־יורק, האחרונות בשנים
 ישראליים. ליורדים חנוכה מסיבת בישראל החרות

 שהאישיות לטוראל, הבטיחה חרות הנהלת
 יורם שר־האוצר יהיה במסיבה המרכזית

 מיוחד מיברק-ברכה שיקרא ארידור,
 בגין. מנחם מראש־הממשלה,

 דעות חילוקי ביגלל השותפות, פורקה דבר של בסופו
מהמסיבה. ההכנסות חלוקת לגבי


