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חוזי- מנסח הוא ואצלי כתבי״אישום,

(
שרון אריאל
עצמו עם משא־ומתן

למ מתאימה אומנם זו אימרה שלום.״
 כה המשפטי שהיועץ יתכן אולם ציאות,

 זמן לו שאין עד השלום, בענייני עסוק
 לכתבי- נושאים אך כתבי״אישום. לנסח

 בשרי מדובר אם והותר, די יש אישום
הליכוד. של הממשלה

 להיות יכול הראשון האישום כתב
שר־החק- שקמים, חוות בעל נגד מנוסח

׳המיטה מחיר

לסוכר צמוד
 איבן״גבירול ברחוב ״דיוץ־רגבה״, חנות

שו במחירים מיטוונ מוכרת בתל־אביב,
 לקנות לקוח ביקש ימים עשרה לפני נים•

 3000כ־ היה המוטבע שמחירה מיטה,
הפ את המוכרים עם בירר הוא לירות.
 ימים, כמה כעבור לחזור והבטיח רטים

 שלושה אחרי המיטה. את לרכוש כדי
 עלה המיטה מחיר כי ושמע חזר ימים

 כאשר לירות. 4500מ־ ליותר בינתיים
 עדיין שהיה הקודם, המחיר על הצביע
ההע כי לו השיבו המיטה, על מוטבע

 כאשר הבוקר. מאותו בתוקף היא לאה
 כזה, ייקור שחייב בבוקר, קרה מה שאל

 עלו, הסוכר מחירי גם כי לו השיבו
 מעתוני אחד את בפניו הציגו ולהוכחה

כך. על הידיעה את שפירסם הבוקר,

 סוזינס הח־־כ־דשעבו
תו שס־ נן

 מטעם חבר־כנסת רבות שנים שהיה מי
 פושט- הוכרז סרדינס, משה מפא״י,

הרשמי. הנכסים כונס על-ידי רגל
 ביוזמתו נגדו ההליכים ננקטו לדבריו

 מרדכי המקומית, המועצה ראש של
 מחדש בחירתו את למנוע כדי סלע,
 חוב היה ולגיסו לסרדינס המושב. לוועד

 למושב כי טען סרדינס אך לוועד, ישן
 רוצה אינו ולכן זה בחוב נכבד חלק

המו ראש המושב. במקום אותו לפרוע
 ערב עצמו שהוא העובדה את ניצל עצה

 פושט- כעל סרדינס על והכריז זה, לחוב
רגל.

 בנובמבר 16ב־ שרון. אריאל לאות
 )2098( הזה״ ״העולם פירסם 1977

 ל- משלם שרון כי שגילתה כתבת-שער,
 אד- על דמי-חנירה מינהל״מקרקעי-ישראל

 1000 מעבד שהוא בהנחה החווה מות
 שבפועל בעוד (בהשקיה), שלחין דונם
 ההפכש דונם. 2200 לפחות מעבד הוא

המ לשנה. לירות אלפי במאות הסתכם
נע הדבר .1972 משנת בתשלומים דובר

 לבדוק איש טרח לא שבמינהל כיוון שה
המעו השלחין אדמות שטחי השתנו אם

 דמי־חכירה גובה (המינהל בחווה. בדות
 מאשר מושקות אדמות על יותר גבוהים

 מושקות). שאינן מעובדות אדמות על
 בשטחי שינוי כל כי קובע החכירה חוזה

 היה לכן בתשלום. שינוי גורר השלחין
 אי- השינוי. על למינהל להודיע שרון על

בצידה. שכרה — ההודעה
 לחקור המינהל הורה חקירה בעקבות

 מנהל קבע אלה בימים ורק הפרשה, את
 מינהל-מקרקעי-ישראל, של הדרום מחוז

 כ־ החווה מעבדת אכן כי זיו, יהודה
 בתשלום לחייבה ויש שלחין דונם 4000
 של נציגיו שעברו. השנים חשבון על נוסף
 לא הוא התשלום כי לטעון ניסו שרון

 לפי אלא בהשקייה, המעובד השטח לפי
 זאת החווה. של הקבועה המים הקצבת

 המים מנציבות השיג שרון שאריק כיוון
 להקצבה מחוץ קבועות, שנתיות תוספות

 זו, טענה קיבל לא המינהל ׳הקבועה.
 לפי משלמים בארץ היישובים כל שכן

המושקה. השטח כמות
 ליועץ הנושא את העביר זיו יהודה
ב ולמנהלו המינהל של המשפטי ק ע  י
, ן י קנ ע  על הטמונה בשר מדובר שהרי ו
 אם עתה להכריע שניהם על המינהל.

להע ואם יותר, לשלם שרון את לחייב
לדין. מידו

הע טרם אלה שורות לכתיבת עד אגב,
 שהורה כפי לאחרים, החווה את שרון ביר

 המיועד החוכר האם המישפטי. היועץ לו
 המינהל, עם הוויכוח לגמר עד מחכה
 שהוא מפני החכירה, דמי גובה בעניין

 יותר טוב הוויכוח את ינהל שרון כי יודע
!ממנו

 הוא היועץ את המטריד אחר נושא
.ידי ייגאל סגן־ראש־הממשלה פרשת  ן
 ידין, של מעשיו על ראיות נמסרו ליועץ
 את ושילשל לאנגליה, לא־לו רכוש שמכר

 מס־ההכ־ את הונה וכן לכיסו, התמורה
 מיספר לפני זר מטבע עבירות ועבר נסה

ב מתנהלת זה בנושא החקירה שנים.
ארכיאולוגי. קצב

 הוא ועומד תלוי שעניינו אחר שר
 מודעי. יצחק שר״התשתית-והאנרגיה,

 בעקבות בחקירה, פתח המשפטי היועץ
 נודעו וטרם הזה״, ב״העולם הפירסומים
תוצאותיה.

סרדינם משה
ישן חוב

̂חות :אוססויה  ב
לייצוא עוזו [!,א

 אנדרוש, הנס האוסטרי, שר־האוצר
 אינפלציה מגבירים פיחותים כי משוכנע

 הייצוא את מעודדים הם מאשר יותר
אוס התשלומים. מאזן את משפרים או

 המבוססת מדיניות החודש הנהיגה טריה
 מהציבור ספיגה ועל המטבע יציבות על

 מנוגדת זו מדיניות ייצוא. לעודד כדי
 ישראל ממשלות של למדיניותן לחלוטין

עניין. בה יש לכן כה. עד
 כלכלת היתה רב לא זמן לפני עד

 התוצר שבעולם. המשופרות בין אוסטריה
הא בעשור 30/י״ב־ גדל הגלמי הלאומי

האינ דולר. מיליארד 45ל־ הגיע חרון,
 בלבד. 5.5״/״ של שנתי בשיעור — פלציה
בש לשנה 7.5״/״ של בשיעור עלה השכר
 רק — והאבטלה האחרונות, נתיים

•2״/״
הצרות, החלו 1976 בשנת החל אולם

 במידה הצמוד השילינג, שווי עליית בגלל
 הייצוא גדל, הייבוא הגרמני. למארק רבה |

1976 בשנת נסוג. המכניס והענף קטן,

אנדרוש שר־אוצר
יציבות תעיקר

 ב- אוסטריה של המסחרי הגירעון גדל
 בשנת דולר. מיליארד 3ל״ והגיע 66ס/0

 דולר. מיליארד 4.7ב״ יסתכם הוא 1977
ב בדולר. 15.6 הוא כיום השילינג שער
 שר- אולם פחות. 20/״ס שווה הוא פועל

כ בפיחות מאמין אינו אנדרוש האוצר
 הוא התשלומים. מאזן לשיפור מכשיר

 פיחות של המיידית ההשפעה כי סבור
 ואינפלציה. הייבוא מחירי העלאת היא
וברי איטליה את כדוגמה הביא הוא

 רק שעזרו רבים פיחותים שעשו טניה
 את שוודיה פיחתה וכאשר לייצוא. במעט

.150/0ב- האינפלציה קפצה המטבע,
נוע אוסטריה של הכלכלית התוכנית

 על-ידי הפנימי הביקוש את להקטין דה
 ,307ל״״ 130מ-״/ מוסף מס״,ערך העלאת

יש הדבר נבחרים. מוצרים של שורה על
 מכלל ״/״$ ועל הייבוא מכלל 107־ על פיע

ל תכניס זו העלאת המקומי. הביקוש
 הופעל כן לשנה. דולר מיליארד אוצר

 מטוסים מכוניות, על מיוחד מס-מותרות
 ביולי 1ב- ופרוות. יאכטות פרטיים,

 משאיות על מייוחד מס-תעבורה יונהג
 את בהובילן אוסטריה דרך העוברות

למז ממערב-אירופה המשלוחים מרבית
רחה.

״אלנבי״
למבץ־ה

 על-ידי למכירה הוצע ״אלנבי״ קולנוע
עו ועתה ורדימון, ראודור בעליו,

 מכירתו על משא-ומתן להסתיים מד
 בארץ. הגדולות השיווק מרישתות לאחת

כל-בו חנות במקום לפתוח :התוכנית
גדולה.

לבורסה ו*דרפר1
י היהלומים

 היהלומנים בין המהלכות השמועות
 המדינה, הכנסות על הממונה כי טוענות,
 בקרוב לפרוש עתיד נוידרפר, משה

 בבורסת חשוב תפקיד ולקבל מתפקידו
 היחס על נאה גמול זה יהיה היהלומים.

 ליהלו- המדינה הכנסות מינהל שגילה
 הם שלהם מס״ההכנסה שתשלומי מנים,

שערורייתיים.
ההכ מינהל אישר שבועיים לפני רק
לש מס־הכנסה הסדר ליהלומנים נסות

 ברורה חריגה המהווה האחרונות, נתיים
 על מבוסס הוא באשר הרפורמה, מן

 היהלומנים ישלמו ההסדר לפי תחשיב.
האמיתית. מהכנסתם זעום סכום.
ה כפי יתפוס, נוידרפר של מקומו את
בבלי. דן החשבון רואה נראה,

רב ביקוש
לולאי־שקר

 בא. שקר״) (״גלאי הפוליגרף עידן
המ החברות מיספר מגיע בתל־אביב

 לתישאול שירותי-מעבדות כיום ציעות
״מו היא ביותר הוותיקה לשלוש. מדעי
 מכונות-אמת. שתי שלה אזרחי", דיעין
 וייק־ הרוני א צבי פתחו כשנה לפני
 גם המצוייר לחקירות, מישרד כהן טור

 השלישי, העסק נפתח עתה שקר. בגלאי
 ואבינועם שחר לאסתר השייך

במש גלאי״השקר עובדי לשעבר ספיר,
טרה.

 100ל״ מגיעה זה מסוג בעסק השקעה
 בציוד. לירות אלף 60 מזה לירות, אלף

המ הסוג דולר. 3000 עצמו הגלאי מחיר
 ארצות■ תוצרת ״לאפאייט״, הוא בוקש

זה. בתחום המוביל הברית,
 המכונה, ליד כשעה נמשכת בדיקה כל

 כדי כחצי״שעה לעוד נזקק הבודק כאשר
 נוסף, זמן הנבדק. של תיקו את ללמוד

הבדי לפיענוח דרוש מראש, קבוע לא
ל אך ברורות, התוצאות לפעמים קות.

 למסקנה להגיע כדי רב זמן דרוש עיתים
 שלוש לבצע אחד בודק יכול צדרך־כלל

 המסוגלים בודקים יש ביום. בדיקות
 אחח בדיקת של בקצב מכונה להפעיל
לשעה.

מ לגבי הוא לבדיקות הביקוש עיקר
שו בעבירות החשודים עובדים הימנות

 מ אינו עדיין המיפעל שבו בשלב נות,
טוע וספיר שחר למשטרה. לפנות עוניין

 רק עוסק שלהם שהמכון העובדה כי נים
משמעו בחקירות, ולא בבדיקות-אמת

 מישרד׳ את מחייב החוק לדבריהם, תית.
ה למזמין שילוחית בנאמנות החקירות

כא■ אינטרסים, ניגוד יש לעיתים עבודה.

ספיר ואבינועם שחר אסתר
למי? נאמנות

 למזמי נוחות אינן הבדיקה תוצאות שר
 מפעיל זאת, לעומת לנבדק. נוחות אך

 ה אגודת כללי לפי חייבים, גלאי״שקר
 לנבדי בנאמנויי האמריקאית, ׳,פוליגראף

העבודה. למזמין ולא
 במרכיי בתי-המישפט מכירים כיום

 כב גלאי-שקר בטימצא ארצות״הברית
 מקבלי( בישראל פלילי. במישפט ראייה

 לבקשת כסיוע רק כזו בדיקה תוצאות
 גב המדינה פרקליט משפט. לפני מעצר

 הוו כי באחרונה, הסביר בך ריאל
 גו כסיוע הגלאי מימצאי בקבלת תומך

עצמו. בטישפט

יית כיצד אותו. לשאת שאין מצב זהו
 השר עם משא-ומתן ינהלו שפקידים כן

לד להתנגד יעזו ועוד עליהם, הממונה
לממ המשפטי היועץ חייב לכן ? עתו

אליו. הנושא את להעביר להורות שלה


