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הטיול: מסלול
 עיך — בוקר לשדה חדש כביש — עסלוג׳ ביר — שדה משאבי — באר־שבע — ת״א — ראשון יום

— אילת — שלמה עמודי — יוטבתה — קטורה — ערבה — רימון מצפה — עבדת
מדורה. סביב ובילוי הווי — בחוף. לינה — ימי התת במצפה ביקור

— מוחמד ראס — נצרני ראס — דהב — נואייבה — פיורד — האלמוגים אי — אילת — שני יום
המדורה; סביב וצ׳יזבאטים שירים לילית, רחצה — בחוף. לינה — בים רחצה — שארם

— חצבה — יהב עין — ערבה — יוטבתה — אילת — שהירה מעבר — שארם — שלישי יום
תל־אביב. — ירושלים — אדומים מעלה — קליה — גדי עין — -המלח ים — סדום
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 נוספות להקלות דאג ליברמן לעיסקות.
 ההוזה חתימת בזמן לוי. רחמים לידידו

 היא '75—'76 שנת כי האיזור חקלאי ידעו
 ללוי לספק התחייב והכפר בצורת, שבת
 מתוך ישולם מחירם אשר לשדות, מים

ההכנסות.
הת שדותיו את מעבד החל שלוי אחדי

 החש־ לפי מופלאה. תופעה בכפר רחשה
שהס מים, של עצום פחת התגלה בינות

 כיוון ליחות. אלף מאה של בסכום תכם
 בין יחסי באופן חולק הכספי שהעומס

 של טענות התעוררו המושב, חברי בל
 כך על בתוקף שעמדו מהחברים, חלק
 גדולה מים כסות צרכו כי ייתכן שלא

 בשדות בוודאי היא האשמה וכי כל־כך,
לוי. רחמים של הכותנה

 הכותנה בשדות שערכו קצרה בבדיקה
 שעוני־המים ששני התברר אומנם לוי של
ב עבד מהם אחד ואילו כלל, פעלו לא

 האשמות לעוף החלו בכפר ההפוך. כיוון
הס והפרשה נמרצות, !!הכחשות הדדיות
 הדרום מימי חברת שאנשי בכך תיימה

 בקופי הפרובלמטיים השעונים את כי&ו
 גניבת פרשת אולם נעולות. סות־מתכת

הגמל. גב את ששבר הקש היתד, המים

ה החבר התמנ
כבודק

ה גניבת פרשת התגדתה אשר ך*
-  של מעלילותיהם מעט ונחשף מים י
 ב־ שוורץ והוסף לוי רחמים ליברמן, נוח

 חלק החליטו הקרקעות, החכרת עיסקי
 מיכתבי שלחו הם לפעול. הכפר מחברי
 אוזן, אהרון לשעבר לשר-הז?קלאות תלונה

שנה. כחצי לפני לפגישה אליו הוזמנו ואף
 של לחששם השתתף, פגישה באותה

ה שהוא מרגלית, צבי גם המתלוננים,
 איזור על מישרד-החקלאות מטעם אחראי

 שיקשיב תחת הפלא, למרבה הרי״ף. כפר
 אותם ביקר המתלוננים של לתלונותיהם

מופל בקיאות וגילה בחריפות מרגלית
 שלהם כביכול, מפוקפקות, בעיסקות גת

 בשיחה, אף שהגיב כפי טען, הוא עצמם.
 לזכור צריך אחרים על שמצביע ״מי כי

עליו.״ מצביעות אצבעות ׳ששלוש
ל איפשר שלא אחרי השיחה, בסיכום
 התמנה דבריהם, את להשמיע מתלוננים

 בכפר המתרחש את לבדוק מרגלית צבי
המו חברי של שהתלונות למרות הרי״ף.

 כתבות בשתי שנחשף מד, לכל נגעו שב
 למדי מוצלח ניסיון מרגלית עשה אלה,

 שכושרו או וחבורתו, ליברמן על לחפות
 בסיום ביותר. דל ענייניו בתחום כחוקר

 האמור ״מכל :אוזן לשר הודיע מסקנותיו
ממורמ של בקומץ שמדובר תבין בוודאי

 למתלוננים מושב.״ בכל הקיימים רים
מרג טרח לא להבטחתו, בניגוד עצמם,

ה בדיקתו מסקנות את לספק כלל לית
מוזרה.

 מעגל
מוצק

 לא והמושבניקים אוזן שהשר קטן רט ך*
 את. להסביר והיכול רב, זמן במשך ידעו ע

 מישרד־החקל־ פקיד של המוזרה הבדיקה
 הוא מרגלית שצבי העובדה הוא אות,

 משק והבד ליברמן נוח של הטוב ידידו
 מי ארצי, אהרון גם הבר ■שבו ניר־בנים,
 החכרת בעיסקי לד רחמים עם שהשתתף
מר סגר בבך הרי״ף. כפר של הקרקעות

 תפקידים, בעלי של מוצק מעגל גלית
 הרי״ף בכפר למתרחש אופשרו שלא

 מישרד־ לראשי רב זמן במשך להתגלות
 שיתוף־ היהודית. והסוכנות החקלאות
 יו״ר בין במחדל, או במעשה הפעולה,

הספ חברת פקיד ליברמן, נוח הכפר ועד
 בכפר למיניהם ומועדפים שוורץ יוסף קה

 האחראי של לפרשה המוזר ויחסו הרי״ף,
 — מישרד־החקלאות מטעם האיזור על
ה העסקות ביצוע את איפשרו אלה כל

ב מתרחשות כמותן ■שרבות מפוקפקות
הפרוע. דרום

 החקלאי האיחוד צמרת אם מקום, מכל
היהו הסוכנות המושב, משתייך שאליו

 לעובי ייכנסו לא ומישרד־החקלאות דית
 הפליליים ההיבטים את ויחקרו הקורה
 היריות הרי בפרשה, :המעורבים במעשי
 יהיו לא האחרון בשבוע בכפר שנורו
האחרונות• היריות כנראה
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