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חודשי□ 3ל־
 עתה שוכנת שכו עבורהמיבנה שכר־הדירה

 כקאהיר אל־דוקי כרוכע שגרירות־ישראל
 מיליון 2כ־ שהם לשנה דולר אלף 50 הוא

 לשנה, מראש שולם הדירה שכר לירות.
 רק זה כבניין תהיה שהשגרירות למרות
הודשים. שלושה

 השגרירות היתה אילו גם במייוחד גבוה שכר־הדירה
 תמימה. שנה זה במבנה נשארת

 הבניין את להשכיר החוזה על־פי אסור לשגרירות
 משך ריק יעמוד שהוא כך בשכירות־מישנה,

חודשים. 9

העלים עברון
מהממשלה

 - בארץ, עתה העושה בוואשינגטון ישראל שגריר
 מידיעת רבים פרטים העלים עברון, (״אפי״) אפריים

 בעיקר האחרונה. בישיבת־הממשלה חברי־הממשלה
 של הקשות ההשפעות על לדבר שלא עברון דאג

 בארצות־הברית. ישראל של מצבה על ההתנחלויות
 האישית בקשתו פי על זאת עשה עכרון

 מקדימה שיחה בעקבות ראש־הממשלה של
 לבנין עכרון מסר כה ביניהם, שהיתה

הפרטים. מלוא את

הציל לא הגשם
 הצילו הרכים הגשמים בי לדעה כניגוד

 מדין־ מסתכר כישראל, מי־התהום מאגד את
 מאיר נציב־המים, השבוע שיגיש וחשבון

 של זו גדולה כמות שאפילו כן־מאיר,
 מי־התהום מאגר את הצילה לא גשמים

 והמשמעותי הגדול זה, מאגר כאזור־החוף.
 כהדום המים נציבות על־ידי נחשב כארץ,

ללא־תקנה.

מידחמת תתחדש
גפני - הורביץ

 הודעות על זועם הורביץ, יגאל שר־האוצר,
 שמציג התקציב שלפיהן כנק־ישראל,

 השר האינפלציה. את מרסן אינו הורכיץ
 כנק-ישראל אנשי נסיונות על גם כועס

 מישרד־האוצר, עם יחיד מלחתום, להימנע
הבאה. לשנה הכלכלית התחזית על

 בנק על חזיתית במיתקפה לפתוח עומד הורביץ
גפני. ארנון הנגיד, ועל ישראל

■עלה אריק
חברון ושא1

 ראש־ פנה השבוע שנערכה הממשלה ישיבת בסוף
 שרון, אריק שר־החקלאות, אל בגין, מנחם הממשלה,

 נושא את העלית לא למה 1 קרה ״מה :אותו ושאל
 להעלות וביקש התנצל שרון ?״ בחברון ההתיישבות

 מדי מאוחר זה כי טען בגין אך מייד, הנושא את
 בישיבת־הממשלה יועלה שהנושא הסכימו והשניים
הבא. בשבוע

 תל-ח■ שערוריית
מחדש תפרוץ

 חרות מיפלגת של תל־חי״ ״קרן ברשת
 כסערה והפעם מחדש, לצוץ עומדת

גדולה. ציבורית
 הנוגע חדש חומר עתה אוספים במערך גורמים

 מעורבים היו שבהן זזקרן של הבלתי־חוקיות לפעולות
 פעילות השילטון. צמרת על כיום הנמנים אישים

 המערך על הליכוד התקפות אחרי באה המערך
ידלין. אשר של סיפרו בעקבות

 הקרן פעולות על חדש חומר המערה כידי ־
 אשר יהודים של ועדויות אירופה כארצות

תל־חי״. ״קרן לאנשי קורבן נפלו

 מאשים עפרון
דיניץ את

 עברון, (״אפי״) אפריים בוואשינגטון, שגריר־ישראל
 ישראליים אישים האחרונה בישיבת־הממשלה האשים

 נזק לה וגורמים המדינה את המשמיצים מסויימים
 בארצות־הברית. מבקרים שהם בעת רב

 כאופן שרים לבמה עכרון הסביר אחר״בך
 קודמו נגד מכוונות האשמותיו כי פרטי,

דיניץ. שימחה כתפקיד,

 יעיר שפיר
בכירים קצינים

 הודיע שפיר, הרצל רב־ניצב המישטרה, מפכ״ל
 קצין כל מהמישטרה יפטר כי הבכירה לקצונה

 המטכ״ל הוא ספ״ק, מכנס הדליף כי שיתגלה בכיר
המישטרה. של

 מדליפים בכירים שקצינים בך על זועם שפיר
 כאופן שפיר, ביקש שכהן מישיבות

להדליף. •טלא מייוחד,

■בוא לא ■דל■!
 לזמן לביקורת־המדינה ועדת־הכנסת תחליט אם גם

 לכנסת. ידלין יבוא לא ידלין, אשר את לחקירה
 ולוועדת־ לכנסת, לבוא שלא החלים האסיר־המשתחרר

 העדות. את עליו לאכוף סמכות אין ביקורת־המדינה
 הפרשה חקירת את להעביר עשויה הוועדה

 להבריח יבול המבקר מכקר־המדינה. לידי
כפניו. להעיד ידלין את

ר? הלפרין ב  ו
■סולקו

 לסלק עומד הורכיץ, יגאל שר־האוצר,
 בשגרירות־ היועץ־הכלבלי את מתפקידם

 נציג ואת הלפרין, דן כוואשינגטון, ישראל
ברק. שלום בניו־יורק, מישרד־האוצר

 תפקידם את ממלאים אינם השניים כי טוען הורביץ
לארץ. לחזור יידרשו והם כהלכה

 העובדים
ציחוובר נגד

 נגד בצעדים לנקוט עומדים מישרד־החוץ עובדי
 כי טוענים העובדים צ׳חנובר. יוסי המישרד, מנכ״ל

 דרישת לימין התייצב כאשר בהם ״בגד״ צ׳חנובר
 עימו לקחת בן־אלישר, אלי הד״ר בקאהיר, השגריר

 לקאהיר, כמזכירתו אשכנזי (״פאני״) פניה את
 מישרד־החוץ. עובדי סגל על נמנית שאינה למרות

 את ועד־העוכדים לפני הביא צ׳חנוכר
 שר* ממלא־מקום ראש־הממשלה, כקשת
 פאני, נסיעת את לאשר בגין, מנחם החוץ,
בגין. כקשת את לקבל מהעובדים ודרש

 סודית פעולה
המ״וחדת של
של המייוחדת המיכצעית היחידה

 פעולות של למקרים הוקמה אשר המישטרה,
 ערכה ובכיש־החוף, מעלות כמו מהכלים,
 יסודית מייוחדת פעולה האחרונה כתקופה

הפשיעה. כנושא דווקא
 איימה שבו ברמת־גן לבית התפרצה גם זו יחידה
 שעבר. השבוע בסוף תינוקת, חיי על חגג מלכה
 ויותר יותר היחידה את להפעיל המישטרה כוונת

רגילה. פשיעה בנושאי

■קים אה״ל
איקלום מחוה

 בעייתים, למתגייסים חדש מסלול לקבוע עומד צה״ל
 ומעקב מיקצועית הדרכה בתוכו יכלול אשר

 בשנה חיילים אלפים בכעשרת המדובר פסיכולוגי.
 יבלו שבו מייוחד איקלום מחנה יוקם עבורם אשר
הצבאי. משרותם חלק

 כחצי היא המוערכת הכספית ההוצאה
 של תוספת שהם לשנה, לירות מיליארד

 צה״ל של ההוצאה על לירות מיליון כ־סא
היום. אלה מתגייסים על

מגדיל■□ האמריקאים
ההזמנות את
 את השנה מגדילה בישראל ארצות־הברית שגרירות

 באמריקה על־חשבונה לסיורים ההזמנות מיספר
 ישראלים. ועיתונאים לאישים
 כמה להזמין השגרירות מתכוונת השנה
 הורביץ, יגאל שר־האוצר ביניהם שרים,

ועיתונאים. בכירים פקידים חכרי־כנסת,
 שיפר שימעון הם ונענו, הוזמנו שכבר העיתונאים

 אנג׳ל ואבי מהארץ טל ואברהם בנזימן עוזי מהרדיו,
מהטלוויזיה.

אריזה בתי ■מקדו
 אריזה בתי שני למכור עומדת הפרחים מועצת

 בהם ושהושקעו הושלמה לא עדיין שבנייתם לפרחים,
 האריזה בתי לירות. מיליון 300מ־ למעלה כה עד

בבאר־טוביה. והשני בהר־טוב האחד נמצאים

בר פורש רוה״מ דו
 (״נקדי״) שלמה מישרד־ראש־הממשלה, דובר

 ויחזור הבא החודש בסוף ממישרתו יפרוש נקדימון,
 חוזהו אחרונות. ידיטות במערכת הקודמת לעבודתו

 ונקדימון מסתיים במישרד־ראש־הממשלה נקדימון של
אותו. להאריך מתכות אינו

החליט טרם זמיר
 זמיר, יצחק הפרופסור לממשלה, המישפטי היועץ
 נוף, מירח העיתונאית של פנייתה את שוקל עדיין

 החסינות את להסיר נוף, עקיבא ח״כ של רעייתו
מבעלה. הפרלמנטרית

 על היועץ־המישפטי בפני התלוננה מידה
 אותה שתקף חמורות גופניות תקיפות

 יפנה היועץ־המישפטי בי וביקשה הה״כ
 כדי נוף של חסינותו את להסיר לכנסת

פלילי. לדין אותו להעמיד יהיה שאפשר

של מותו על

ילין־מור נתן
 חרות־ישראל לוחם

 השלום ולוחם
אכלים

חל אבנר■ (אור■ ד
הזה״. ..העול□ ובית

 אישיותו על יעמוד הזה״ ״העולם
הבא. כשבוע ילין־מור נתן של ודרכו
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