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 הוראותיו אם אישית לבדוק פדי המוצב,
בוצעו. אבן והנחיותיו

רב■! בחירת
כוד את מתסיסה הלי

 מיפלגת־העבודד. כמועמד רבץ יצחק של ׳בחירתו
 ד,תובעים ידי את לחזק ,עשוית* תממשלי• לראשות
 אמורים במיוחד הליכוד. מיפלגות של הצמרת החלפת
 תנועת־ מנהיגות החלפת את התובעים לגבי הדברים
החרות•

 קולות להישמע עשויים הקרוב כעתיד
 חי■ נוכח הליכוד, הנהנת להחלפת שיקראו

כמיפלגת־העכודה. שבוצע לוף־המשמרות
 הליכוד של הנוכחית ההנהגה תנקוט עת ׳באותה

 בסתר־ליבם רבץ. יצחק אל ביחסה נייטראלית עמדה
 להציע עשוי רביו כי הליכוד ראשי עדיין מקווים
 הקמת כי ייווכח אם לאומי, ליכוד ממשלת הקמת

 בלתי־אפ־ היא הקיימת הקואליציה במתכונת ממשלה
שרית.

 שתק מדוע
בי ח״ם ל ״ ר ב

 אלוף של התקפתו את להדוף המתגייסים בין
 שר־ בהיעדרו בלט רבץ, יצחק על וייצמן עזר (מיל.)

 מי פר־ליב, חיים (מיל.) רב־אלוף המיסחר־והתעשייה,
 כשרבין ששת־ה״מים, במילחמת אג״ם האש שהיה

הרמטכ״ל. היה
 להגנתו מד,יחלץ והימנעותו בר־לב של שתיקתו את

 בינו שניכרתה הברית רקע על מסבירים רבץ, של
במי תמיכתו את בר־לב הבטיח בה וייצמן, עזר לבין
לרמטכ״ל. וייצמן של נויו

הש יהיו זו שלשתיקה הנמנע מן לא
כעתיד. ובר־לב רבץ בין היחסים לנכי לכות

 - הישראלית הדירה
בקפריסין יותר שווה

 הוא הישראלית הלירה של ערכה קפריסין באי
 בעוד בישראל. מאשר יותר אפילו — ביותר הגבוה

 בשיעור נע בארץ החופשי בשוק הלירה של שערכה
 שער־החלי־ עומד בקפריסין הרי לדולר, ל״י 4.83 של
 בבג־ אפילו לדולר, לירות 4.53 על ׳הלירה של פין
מכובדים. יקים

ב ישראליות לירות המוכרים ישראלים
 דולרים וממירים דולרים, תמורת קפריסין

 כישראל, החופשי כשוק ללידות חזרה אלה
 בל על אגורות 20 עד להרוויח עשויים

דולר.

בקפ ישראליות ללירות הביקוש כי השערה !קיימת
ולאידגוני־הח׳בלה. למדונות־ערב להברחה מיועד ריסין

 קופונ־סטיח ליגה
ה התארגנה בגד

כ לאחרונה התארגן חדש פוליטי גוה
 הקומוניסטית הליגה — המוחזקים שטחים

מהמיפ־ נפרד אירגון שהיא הפלסטינית,

ה: לד "רצתת□ גו

אותי...!״
גול המתפטרת, ראש-הממשלה

ממקו מסתירה אינה מאיר, דה
מ ומרירותה אכזבתה את רביה

 הפוליטיים המאורעות התפתחות
במדינה.
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 ממקורביה מה
5ת כי ה

 אליה פנו באשר
 תפעיל כי בבקשה שעבר, בשבוע

ב ספיר, פינחס על השפעתה את
 כ־ לכהן להסכים לשכנעו מטרה

 גולדה התבטאה ראש-הממשלה,
 לתת מובנה ״אינני :הבא כנוסח

 שרצח־ בפי אותו שתרצחו לבד יד
תי...׳׳ תם או
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הירדנית. הקומוניסטית לגה

 מצע ד,אחרונים בשבועות והפיצה פירסמד, הליגה
 על המיזרח־תיכוני הסיכסוך בפיתרון הדוגל רעיוני,

פלס מדינה והקמת ,1947 משנת האו״ם החלטת בסים
בגליל. הערבים ריכוזי את גם בקירבה שתכלול טינית

ע דוו  ,,..וון־סטומ ?ו
ב יופעל בי א ל־ ח ב

 ביממה שעות 24 סטופ״ ״נון סרטים שיציג קולנוע
בתל־אביב. בקרוב יופעל

 בנושא פעולה משתף קצין־חינוד־ראשי
ככני הנחה לקבל יובלו שחיילים ביוון זה,
 של מוקדמת רכישה ללא גם לאולם סה

 יוצג כקולנוע קצין־העיר. אצל כרטיסים
מדי-יום. אחר סרט

- הרמטכ״ל בחירת
סיבובים בשני

 רב־׳אלוף הרמטכ״ל של בחירתו כי מסתבר עתה
 בשני בממשלה נעשתה לתפקידו, גור (״מוטה״) מרדכי

 על הממשלה שירי הצביעו הראשון בסיבוב סיבובים.
 ל־ גור האלוף את למנות שר־סביטהון של הצעתו

רמטכ״ל.
 קולות 14 קיבלה שר-הכיטחון הצעת

כ תומן- רבין יצחק בששר-העכודה כלבד,
 ואהרון בר-לב חיים השרים ואילו הצעה
כה. תומכים אינם יריב,
 הצעת בעד הם השרים רוב כי שהתברר אחרי דק

 של מועמדותו זכתה פה שנייה, הצבעה נערכה דיין,
פד,־אחד. לתמיכה גור

מיניסטריאלי פיסות
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ה ט1אגר ועדת ס ס ב ת  עד ה
מזוייף! מיסמד

 שלה הראשון הדו״ח בי לה נתברר כאשר בוועדת-אגרנט, השתררה קשה מכובה
 צל מטיל הדבר חוסר-מידע. ועל מזוייף מיסמך על שלו השובים כחלקים מבוסס היה
 לחקור כדבר הנוגעים של האפשרות חוסר על הוועדה, של העבודה שיטות על בכד

 את מיקצועי כאופן ולחקור לנהל הוועדה של היכולת וחוסר שתי־וערב, חקירת עדים
ומיסמבים. עדויות של אמיתותם

:הוועדה את שהדהים הראשון, הגילוי
 המילחמה מפני עליו הממונים את כביבול שהזהיר סימן־טוב, סגן של המיסמך

 הוא וכי עצמו, סימן־טוב על־ידי הושמד המקור בי התברר מזוייף. היה המתקרבת,
 ששינתה כצורה קטעים, והושמטו עמודים הוחלפו בו מצולם, העתק לוועדה המציא

מהותו. את
בחרמון ההיערכות על

 שר־הביטחון כי ועדת־אגרנט של קביעתה למרות
 ד,חל בצר,״ל, למתרחש אישית אחריות אחראי אינו

 גם בצר,״ל ד״נעשד, על לפקח דיין משה שר־ד,ביטחון
ביותר. הנמוכים בדרגים

 הוראות■ אישית דיין נתן למשל, בך,
החר כשיא שהתבסס צה״ל לבוה היערכות

לרא כיקר באשר הסויים, מידי שנכבש מון
 לא דיין הכיבוש. אחרי מייד במקום שונה

אל היום למחרת חזר אלא בכך, הסתפק

 להדיח בדי בו ונסתייעה זה, מיסמך על חשובות מסקנות הוועדה ביססה בידוע
 שירת עצמו סימן־טוב גונן. שמואל האלוף על ביקורת ולמתוח גדליה, דויד סא״ל את

שרון. אריק אצל המילחמה כימי
שני: גילוי

המילחמה, לפני דיין, משה קבע צה״ל של הכביר הסגל כפני בהרצאה בי התברר
 שלא למרות עדים, לבך שיש נמצא הקרובות. השנים כעשר מילחמה תפרוץ שלא

 את הזהיר דיין בי הוועדה, קביעת את מפריך הדבר ההרצאה. של רישום נמצא
 הוועדה התבססה שעליה מסקנה — הקייץ בסוף מילחמה לפרוץ שעומדת המטב״ל

הרמטכ״ל. והרשעת דיין טיהור לשם מכרעת כמידה
הוועדה. על אדה גילויים ישפיעו כיצד ברור לא עדיין
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