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לן מתיישב■ הגו ת־ מ ר

 להופיע האיש ■רשאי זד, במיקרה כלשהו• לאדם חמור
 לחקור בא־כוח, באמצעות או בעצמו הוועדה בפני

 בכל שלו האינטרסים על ולשמור לטעון, עדים,
אחרת. דרך

 לאנשים בינתיים ניתנו כאלה הודעות
 הבנות על המידע בהערכת קשורים שהיו

מהח נובע והדבר המילחמה, לפני האוייב
הרא דו׳׳ח־הכיניים את לייעד הוועדה לטת
זה. לנושא שלה שון

ערור״ה בבר״א*דן ש
 על חריף ויכוח מתנהל בסודי־סודות

 בר־ אוניברסיטת של הכספיים העניינים
 שהיו טען הפנימי שהמבקר אהרי אילן,

אחרים. ואי־סדרים פיקטיביים מיכרזים
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ת מד ת עו מנו ת ה ל
ק רוצי□ חו מ ת ל הא ר קי ח ה ח־ ד ע בענייו ו

ה טר ״ קונ
 רמת־ מתנחלי של המוסווים באיומ״הם לזלזל אין
 החזרת את בעתיד שימנעו עובדות״, ■״ליצור הגולן

הסורים. לידי קונייטרה העיירה
תוח אם כי למסקנה הגיעו המתנחלים

 הסכם במיסגרת הסורים לידי קונייטרה זר
 לגבי תקדים הדבר יהווה הפרדת-הכוחות,

 זה לצודד בעתיד. רמת־הגולן יישובי מרבית
 הילדותית המחשבה את מהם במה הגו

 נותרו שעדיין המיבנים את יהרסו שאם
 מה יהיה לא כעיירה, תילם על עומדים
הסו יתבעו לא וממילא לסורים להחזיר

עוד. קיים שאינו מקום החזרת רים
 עובדות״, ״יצירת על השבוע שנמסרו הידיעות

 חד- היאחזויות להקמת ולא ■זו, מעין לתוכנית רמזו
 כמות רמת־הגולן מתנחלי ריכזו אף זה לצורך שות.

בבדים. מיכאניים וכלים דחפורים של גדולה

שותק■□ מדוע
י הקצינים ס ד י כ ב ה

 דיעות בעלי אלופי־מילואים, של שלמה שורה
 של והצבאית המדינית ההנהגה על ביותר ביקורתיות

 ודואגים האחרונים, בשבועות לשתוק מבכרים ישראל,
הת או ■פעילות התארגנות, בכל שמם ייקשר לבל

■נגדם. השילטון חמת את לעורר העלולה בטאות
 בי אחיזה, לה שקנתה הסברה הסיכה:

משו ימונה לא צה״ל של הבא הרמטפ״ל
 מקרב ייבחר אלא הבכירה, הקצונה רות

 כשנים מהשירות שפרשו המילואים אלופי
 נראה כיותר הסביר כמועמד האחרונות.

גביש. ישעיהו <מיל.) האלוף זה בשלב

■תמנו צעיר■□ עסקני□
ם רי ש סגני־ כ

ת מו ש א גונן ה
הקמתה שעל הצבאית, ועדת־החקירה

האש של ראשון לבירור הרמטב״ל, החליט
נגד (גורודיש) גונן שמואל האלוף מות

פקודות אי־מילוי לגבי שרון, אריק האלוף
הקרובים. בימים תתמנה במילחמה,

שלגביה אחת, מילבד האשמותיו, כל על עומד גונן
"1

מי להיות מבא הצעד עשוי סהבר־כנסת), חסינותו
 להעמידו מקום יש אם שיחליט בודק״, ״קצין נוי

 מצעד יהיה כן, על שיחליט במיקרה צבאי. לדין
חסי הסרת את לבקש ליועץ־המישפטי, פנייה מפא
לדין. העמדתו לשם אריק, של נותו

רוצ■□ הפ״דאיון
ש פג הי ל

אל ■ונ■□ עם שר מי
 ראש חוואתמה, נאיף של ״מיכתבו״

 אל פלסטין״, לשיחרור הדמוקרטית ״החזית
 כגדר יישאר לא כישראל, כוחות-השלום

חד-פעמית. מחווה
 אומרים אשר את בגלוי לבטא החליט חוואתמה

בעי ביותר, מעורפלת בצורה ואנשיו עראפאת יאסר
 להכשיר היא המטרה והסובייטים. סאדאת של דודם

 המערבית בגדה פלסטינית מדינה להקמת הקרקע את
וברצועת־עז׳ה.

 למיפגש יוזמה כקרוב תתעורר כך לשם
אי עם אירגון־השיחרור חברי של פומבי

 ויצהק אליאב לובה הבלטת ישראליים. שים
ש לרמוז באה חוואתמה, כדברי כן־אהרון

 במיפ- רצויים יהיו ציוניים אישי־מימסד גם
כזה. גש
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ם שפעון ר פ
ש ח כ ת מו מ צ ע ל

שבת ■נאלץ ■פרס שמעון ׳שר־מהסברה  להתכחש ה
כב שבגללו, המודיעיני המידע על שאמר לדברים

 היה הדבר לממשלה. דיין ומשה הוא חזרו יכול.
חרי ביקורת !מתח בצה״ל בכיר שקצין־מודתין אחרי

 שדיווח מקור ״אותו כי בשעתו, שטען השר, על פה
 הוא המילחמה, על יום־הכיפורים מילחמת ערב לו

המילחמה.״ את לחדש הסורים כוונת על עתה שדיווח
 בי לשר, כמכתב טען המודיעין קצין
אח חסר מעשה היא פרס של זו הצהרה

מקו וחושף המדינה בביטחון הפוגע ריות,
חסויים. מודיעין רות

״לא כי וטען, פרם התקפל זז האשמה בעיקפות
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 *לא איימה גוודדה
א בו ה ל ד בו ע ״ל

 מאיר גולדה ראש-הממשדה
צתונותיה.

לעכו־ •תר
 בטלוויזיה

לידיעה ית

כתום
מ שנערכה

אש מוטי תומכי של ההפגנה מול
צדדית. כניסה דרך כנזי

 כהכחשה הסתפקה לא גולדה
 לשדר פקדה אלא וכהתנצלות,

 יציאתה דיר של מצולם שיחזור
כ שעזבה להוכיח כדי מהמישרד,

 שהיא כפי הבניין את ראשון יום
מידי״יום. אותו עוזבת

 את השבוע איבדה
 לבוא ״לא איימה היא
 ת׳ לא אם דה״

 מצולמת הכחשה
ה כיום ששודרה
 כאילו נמסר בידיעה

 הסתלקו הביטחון
הממשלה ישיבת

 כוונת על לישראל שמסר המקור מיהו בדיוק ידעתי
 מקור אותו שזח מניח ■אני בי רק ואמרתי הסורים
 היתד. זאת יום־סכיפורים... ערב גם לנו ׳שהודיע

בלבד.״ סתמית הנחה
 בסתירה עומדים פרם של אלה דברים

 בראיונות שהתפרסמה כפי לטענתו, גמורה
לממשלה. שיכו אחרי בעיתונות עימו

ו מידיו! 40 חו ט ב א  ד
אל שגדירויוח ר ש י

השג אבטחת השנה תעלה ל״י מיליון 40ל־ קרוב
 ברחבי ישראל של הדיפלומטיות וד,נציגויות רירויות
 של הכולל מתקציבו כחמישית הוא זד, סכום העולם.

 לצורך הכספית ההוצאה גדולה כמה עד מישרד־החוץ.
 הוציא שעברה שבשנה מהעובדה ללמוד ■ניתן זה,

 שני של סכום נציגויות אבטחת לצרכי מישרד־החוץ
בלבד. ל״י מילית

הממו הגיל על החמורה הציבורית הביקורת נוכח
 הזדמנות אי־מתן ועל הממשלה שרי של הגבוה צע

ההנ את ולרענן בכירים לתפקידים ■להגיע לצעירים
 העבודה מיפלגת של צעירים ■עסקנים יתמנו הגה׳

 מדובר אין הפעם גם ■אולם סגני-שרים. לתפקידי
שירתו ■שכבר בצעירים־זקנים, אלא חדשות, בפנים
בכירים. בתפקידים בעבר

לתפ שייבחרו הצעירים השרים סגני
 יעקבי, גד הם: החדשה בממשלה קידיהם
 החי■ סגן־שר אמוראי, עדי למדע; סגן־שר

 אליעזר שר-האוצר; סגן יפה, עדי נוף;
 הל■ ובו-ציון ;השיפון שר סצן רונן(מפ״ם),

החקלאות. סגן־שר פון,

הרו קצינים  הוז
ת על־״ד■ עד □ ו רו אג

 מטעם הודעות קיבלו קצינים של שורה
לעצ להעמיד רשאים הם בי ועדת־אגרנט,

 בעבודת מטעמם שישתתפו פרקליטים, מם
הוועדה.
 ועדת- מאשר חוק, על־פי דרושה כזאת הודעה

נזק לגרום עשויים שמימצאיה למסקנה מגיעה חקירה

טר קצין לדין זו
**יי*
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 התת־אלון כי טען הזוטר הקצין
 וה רהיטים של מיטען ■עביר

 של המערבית מהגדה אחרים צים
שבהרצליה. לביתו תעלת-פואץ

הכפיר, הקצין האשים כתגובה
 1העלאה מצזנו לסחוט גיסה זה כי

 על תלונה כהגשת ואיים בדרגה,
בקשתו. תתמלא לא אם ביזה,

ן אי ר ק י ב ג
ה היחידות באחת זוטר קצין
 כנראה יועמד צה״ל, של קרביות

 לטפול ניסיון כאשמת צבאי לדץ
בביר, קצין נגד תלונות-שווא
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 נציגויות לאבטחת הממשית ההוצאה
מהס גם כהרבה גדולה היא כחו״ל ישראל

ני חלק מישרד־החוץ. כתקציב הנקוב כום
 מוצאים זה לצודד המיועדים מהסכומים כר

 ניתנים ואינם ביטחוניים מתקציבים
לפירסום.

 שתתקיים בז׳נווה, חשלום ועידת לצרכי ""אגב,
 750ו־ מיליון 2 של סכום הממשלה הועידה השנה,

בלבד. ל״י אלף

ם קרי אי־־סדרים חו
ד ר ש מ חון ב ט הגי

 ב• לאחרונה נחקר אי-סדרים על חשד
מישרד־הכיטחון. של ההוצאה־לאור מישרדי
 מישרד־הביטהון להנהלת הגיעו האחרונים בימים

 תוך כספיים ■אי־סדרים כביכול, קיימים, לפיהן ידיעות
 המישרד. של ההוצאה־לאור במישרדי למעילה, השד

 חקירה לערוך המישרד מבקרי החלו זאת בעיקבות
 ספירת־ הקחזבים בימים תיערך השאר בין בנושא.

ההוצאה. ׳של ומישרדיה במחסניה מלאי


