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 של הביניים דר׳ח תוכן כי ההאשמות
 משה לשר־הביטחון הודלףז אגרנט ועדת

 ל־ שעכר בשבוע שהוגש לפי רב זמן דיין
 ב־ רכים מחוגים נשמעות ראש־הממשלה,

העבודה. מיפלגת
 לראשונה הועלתה לדיין ההדלפה ועל ההאשמות

מזכי שביושיבת בן־משה, נפתלי מפ״ם איש על־י׳די
 על מראש יודע דיין כי ■טען שעבר בשבוע מפ״ם רות

 בשעתו, בו, להזור החליט ולכן .הצפויות המסקנות
מהממשלה. לפרוש מהחלטתו

 דיין חזר מאז כי העובדה על מצביעים המאשימים
 בניגוד יוצאת־דופן, ׳בצורה עליז נראה הוא לממשלה
 על הודעתו לפני אותו שאיפייינו ולרצינות לקדרות

 בפגי הופעתו כולל הפומביות, הופעותיו בכל הפרישה.
 יבה הממשלה מישיבת .ביציאתו הטלוויזיה מצלמות

ומאושר. קורו דיין נראה הוועדה, דד״ה !במוסר
 לפגם טעם יש בי טוענים אנשים אותם

 הוא ועדת־החקירה מעוזרי שאחד כעובדה
 שר■ של לישבתו ראש של קרוב־מישפחה

הביטחון.

 שינויים צפוי■□
בצהייד ■□3011

ש מתפקיד וההעברות ההתפטרויות
מס כעקבות כצה״ל האחרון כשבוע נערכו
 קרוב פסוק. סור אינם אגרנט. ועדת קנות

 של הנוספים הדו״חות כעקבות כי לוודאי
מר פרסונאליים שינויים עוד יחולו הוועדה

כצה״ל. הפיקוד בצמרת לבת חיקי
 ■תמסור שלה, הבא הביניים דו׳׳וח את כי נראה

 יכיל זה דו״ח כשבועיים. ׳בעוד לממשלה אגריסט ועדת
ה בז־ו״ח שנכללו למסקנות שהביאו המימצאים את

הראשון. חלקי

ה ל ח ה מ ש ק

ר צ או ה ד־ ר ש ח מ ק פ י
ת על או צ המוכייליס הו

 שנמתחה הציבורית הביקורת בעקבות
 משרד■ מנכ״ל של המופרזות הוצאותיו על

״ה גילויי כעיקבות גיכתץ, חנוך התיירות,
 להורות מישרד-האוצר עשוי הזה״, עולם

 המג־ של האישיות ההוצאות בדיקת על
התשלומים. ביצוע לפני ב״לים
 עורו מישרד־האוצר חשב אין כי מקובל כה עד

 לו שמגישים האישיות ההוצאות על כלשהי ביקורת
 ההוצאות הממשלה. משרדי ומנהלי סגני־שרים שרים,

 אליהן מצורפות אין אם אפילו אוטומטית, משולמות
אישור. או בדיקה כל טעונות שתהיינה ובבלי קבלות,

ה כנ ליחס■ ס
סין ■עוראד - קפרי

מהלומות. לספוג ממשיבה הישראלית מדיניות־החוץ
ב סינגפור ממשלת עם גלוי קרע שצפוי אחרי
 המספקת ■אינדונזיה, ממשלת של כבד לחץ עקבות

 גם הודיעה שלה, לבתי־הז״קוק הנפט את לסינגפור
 עם שלה קישרי־הדואר הפסקת על מאלזיה ממשלת
ישראל.

 האי מכיוון צפויה הבאה *סכנת-הניתוק
השכן. קפריסין

 שלהם לבסיס־פעולה קפריסין את הפכו הלובים
 בקפריסין, לוב של ראשון שגריר מינוי אחרי באחור.
 לממן מקריוס הנשיא של לממשלתו הלובים מציעים

 נפט טון מיליון 2.5 שחקק באי, ענק בית־זיקוק הקמת
משנה. לובי

 נאמדת בית-הזיקוק בהקמת ההשקעה
 רוב ממשלת דולר. מיליון 160 של כסכום

 לבסים־שיווק קפריסין את להפוך מתכוונת
 ותורכיה. יוון לאיזור מזוקקים נפט למוצרי

 קפריסין ממשלת תקבל שאם לוודאי קרוב
סח לוב ממשלת עליה תפעיל ההצעה, את

ישראל. עם יחסיה לניתוק טנות,

ע ק ר ק ח־ קו ס עי
וראעוד״צ בחייא

ב לואחרונה נערכו גדולות עיסקות־קרקע שתי
המרכז. אחור

במר דונם תישעה של שטח נמכר בראשון־לציון
 מכרו הקרקע את ל״י. מיליון 9.5 של במחיר העיר כז

משקי דוניץ, האחים היו והקונים ראשון־לציון, יקבי
ב המלונאות ■בתחום בעיקר הפעילים חדשים עים

 לבנייה מיועד השטח באשדוד). מלת (בעלי דרום
מיידית.

באחור לשוק השבוע יצאה שנייה "עיסקת-קרקע
 העמידה לסולל־יבונה, השייכת דיור, ■סברת :תל־אבי׳ב
מול תל־אביב, בצפון דונם 9.5 של שטח למכירה

 זה שטח עכור המבוקש המחיר בית־יהחייל.
ל״י. מיליון 23 הוא

ל הבנייה מותרת זה שמאחור מעובדה ׳בהתחשב

 33ל־ יגיע לחדר קרקע של הממוצע והמחיר גובה
 אין חדרים) 720 לבניה יותרו זה (בשטח ל״י אלף

סדי. יקר ■נראה הנידרש המחיר

טרה ש ת טי טי ר פ
ת ס ר בו ם ב מי הלו הי

ב שנעלמה יהלומים של גדולה חבילה
 נמצאה כרמת־גן ליהלומים הבורסה בניין

 נקראה שהמישטרה מבלי לבעליה, והוחזרה
בעניין. להתערב בלל

 הורה היהלומים חבילת היעלמות על ■נודע באשר
 המישטרד. את לחפעיל שניצר, משה הבורסה, נשיא

 הבניין. של אנשי־המישמר — הבורסה של הפרטית
 יושביו. 600 אצל חיפושים יוערכו הבניין את סגרו אלה

 סירב אד ליו, הוחזרה החבילה כי שניצר סיפר למחרת
 נמסד לא לחוק, בניגוד החזרתה. אופן על רבד לומר

ל החסנה לא גם והיא ד,מיקדה, על דבר למישטרה
הגניבה. דבר היוודע עם מקום

ת עו ת תבי טיו שפ מ
ת בו ק ע ב

ט דוייח רנ אג
 מההאשמות במה בי הנמנע מן לא

 אג־ ועדת של החלקי בדו״ח שהועלו
בבתי־מישפט. בירור לידי יניעו רנט,

נפ שכניהן שכולות מישפחות כמה
האפ את עתה בודקות במלחמה לו

 פרטיות נזיקין תביעות להגיש שרות
בדו״ח. המאוזכרים אישים במה נגד :

 בה עד הוועדה מימצאי שלפי למרות
 באחריות נושא שמישהו נקבע לא

כהער טעות או מחדל בגין פלילית
ה את פרקליטים עתה מכררים כה,

 ה• מסקנות של המישפטיות השלכות
נזי תביעת של אפשרות לנכי דו״ח

מהמדינה. קין

 כך, ■על התמרמרות חוב©־. ישראל מישטרת בחוגי
 שאירעו יהלומים גניבות של אחרות פרשיות לנוכח

 גניבות כין קשר קיים כי ייתכן לאחרונה.
 ש■ אלא הבורסה, כבניין הגניבה לבין אלה

 כיוון כך, על לדעת יבוליה אינה המישטרה
ב הגניבה כפרשת לחקור נקראה שלא

בורסה.

ה ח ל צ ה ה ע תי פ מ
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 תרומתה כל את מיצתה כבר גולדה כי שחשב מי
מצליחה גולדה בי מסתבר בידו. טעות — לאנושות

שיות ה לאי ר בי ב
ב עוד מכהנת שאינה ככירה, אישיות

 על השפעה לה יש אולם ממלכתי, תפקיד
 לא־מככר לקתה במדינה, מכריעים עניינים
אנושה. כמחלה

ה ועידת ב דנ
ש ד חו ש ת ד חו מאי ב

ועי לכינוס הדרושות ההכנות נעשות כבר בדנווה
 בחודש שם שנערך המייפגש במתכונת ׳שרי־החיוץ דית

 ישתתפו שרי־חחוץ בפגושה שעברה. בשינה !דצמבר
 וברית־ ארצות־הברית ירדן, מצריים, ישראל. נציגי

המועצות.
 יוזמתו פי על ייערך המיפגש כי נראה

 קיסינג׳ר, הנרי האמריקאי, שר-החוץ של
 שהם הרגשה לסוכייטים להעניק המעוניין
 המשא-ומתן להתקדמות פעילים שותפים

כמזירח־התיכון.
במאי. 8יב* שרי-החוץ פגישת תיערך הנראה כבל
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על מבפנים להשתלט מנסה הליכוד

 כדי החיילים, של תנועות־המחאה
*ייץ6י8ה! הפלת :למטרותיו נצלה

לה המערך את שיכריח מצב יצירת
הליכוד. עם ממשלה קים

 כיום שתתקיים להפגנה הקריאה
הוש :הליכוד לעמדת דומה כבר ח׳

 התפטרות נדרשת דיין, של שמו מט
 ה• חתמו הקריאה ועל שרים, כמה

ה מיסלגות של הצעירים מישמרות
החיילים. כצד כילכד, ימין

____________

 אן היא הסומר. קפה. בתור ביותר מפתיע באופן
מגד אותו גולדה, בשם ברזילאי קיפד, של מיוחד

ה שבגליל אילון בקיבוץ השלישית השגה זז לים
מערבי.

 קפה לגדל לנסות הקיבוץ החליט בשעתו
 דונם. שישה של שמח על מעולה ברזילאי

 בכר הגיעו השנים, שלוש בני עצי-הקפה,
ה החורף למיתת מטר. וחצי שניים של לנוכה

 והכמות קפה, קילו 120 באילון השנה אספו קשה
 המקומיים מהגרעינים המוכן כשר,■קפה בהתמדה, גדלה
. של במועדון־לחבר לטעימה מוגש ץ ו ב קי ה

ל ה הייצוא מכון מנ
ס יסיים דו א קי פ ת

ל עומד הישראלי מכון־היצוא מגהל דר, אברהם
 העסק־הביש בעקבות שהתפרסם דר, תפקידו. את סיים

 ישראלי סובן שהיה בעת החמישים, בשנות במצרים
 בהתאם המכון את ניהל דארלינג, ג׳ון השם את שנשא
 זה חוזה הייצוא. סבון מועצת לבין בינו מיוחד לחוזה

חודש. לא ומאז השנה, נובמבר בחודש חסתיים
למ בי טענו, המכון מועצת מחברי במה

 לתפקיד מתאים דר אין המפואר עכרו רות
המכון. מנהל




