
ילדיו את נישל דייו משה
הת דיין משה של צוואתו פירסום עם

 ילדיו שלושת את למעשה נישל שדיין ברר
מירושתו.

 של אלמנתו מקבלת הצוואה פי על
 תכולתו, בל על בצהלה הכית את רחל, דיין,
 את דיין, של והכספים ניירות־הערך את

ו לו המגיעים התמלוגים בל ואת העתיקות
כעתיד. לו שיגיעו

ל דיין מוריש הצוואה של .ד.1 כסעיף
 דיין אהוד שיאון, יעל — ילדיו שלושת

 בבעלותו, שהיו מיגרשים כמה — דיין ואפה
השלושה. כין כשווה שווה אותם ומחלק

 שמיגרשים התברר שנערכה כבדיקה
 מיגרש היה לדיין דבר. שווים אינם אלה
 המיגרש בשפיים. 39 חלקה 8680 כגוש אחד
 יהיה אי־אפשר שלעולם חקלאית קרקע הוא

ועל מפארק־השרון מטר 30כ־ עליה, לכנות

 מוערך המיגרש של ערכו שפייט. קיבוץ גבול
כילכד. לירות 5000כב־ היום

 בפארק־ מיגרשים במה גם היו לדיין
 כעלי־ מאות מכמה אחד הוא דיין הכרמל.

 רב. זמן לפני שהופקעו זה, כפארק מיגרשים
 כשהמקום הממשלה על־ידי הופקעו הם

 שילמה לא עתה ועד לאומי, כגן הוכרז
 לא ואן? לכעלי־המיגרשים, פיצויים הממשלה

חילופיים. מיגרשים להם נתנה
 קרקע המיגרשים היו ההפקעה לפני

 כיותר. נמוך וערכם כבנייה, האסורה ירוקה,
 לירות מאות במה רק לשלם מוכנה הממשלה

 חלקות עבורן לתת או חלקה, כל תמורת
בנגב. ערך בל חסרות חילופיות

 את לממש דיין של כניו יצליחו אם גם
 סכום מהם אחד כל יקבל שירשו, האדמות

מגוחך.

תוגונןיף
ם ר ח ש אינו ה חד

 על שרון, אר?ק שר־הביטחון, שהטיל החרם
 בתוכנית הצהרות־התמיכה בעיקבות ארצות־הברית,

 נסיעתו את ביטל שרון חדש. אינו הסעודית,
 על השיחות את בינתיים ודחה לארצות־הברית,
 האיסטרטגי. שיתוף־ה,פעולה

 לבקר אמורה היתה *טבועות בשלושה לפני
 שיתוף־הפעולה, על ההסכם כמיסגרת כארץ,

 הודיע שרץ מהפנטגון. רפואית מישלחת
 שתיוודע ודאג לבוא, להם שאל לאמריקאים

 כעניין רגן רונלד של לחצו :לביטול הפיכה
האייווקס.

־ ב ר■ ן י ג שמיר ב
 וכין בגין, מנחם ראש־הממשלה, בין

 כשבוע התפתח שמיר, יצחק שר־החוץ,
 טוענים השניים של ידידים קולני. ריב שעבר

 הצבעתו כעת לא גם כך, רבו לא מעולם כי
 קמפידיוייד. הסכם נגד שמיר •טל

 לשר־הביטחון, הירשה שבגין כך על התלונן שמיר
 שנערכו בשיחות הבילעדי הכוכב להיות שרון, אריק

 גיבוי נתן בגין עלי. חסן כמאל הגנרל עם כאן
שמיר. את הרתיח והדבר לשרון,

ד שרים ג בגין ו
 ביקורת שרים כמה השמיעו האחרונה בישיבת־הממשלה

 שהוא וטענו בגין, מנחם ראש־הממשלה, על ישירה
 האמריקאי. המימשל לגבי בהתבטאויותיו מדי מתון

 מרדכי שר־התקשורת, היה הביקורת מביעי בראש
 וזבולון מודעי יצחק השרים אליו והצטרפו ציפורי,

המר.
 בממשלה הלך־הרוח כעיקכות בי נראה

 הנוגע ככל דבריו נימת את בגין החריף:
לארצות־הכרית.

 יתמנה שלוועדה הובטח למלמד שר. שאינו למרות
 יופיע לא בורג בורג, יוסף הד״ר המפד״ל מטעם

 מקומו. את ימלא ומלמד הוועדה, לישיבות
 המר זבולון השר את דווקא מינה בגין

 הנראה כפי כלכלה, לענייני לוועדת־השרים
 כישיבות להופיע מקפיד וחמר שיכחה, מתוך

הוועדה.
 להוות מלמד מאיים בך על כתגובה

 ועדת־הכספים בדיוני לממשלה אופוזיציה
חכר. הוא שבה הכנסת, של

ל ג ר דו כ ־ ח רי ק ח
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 צימוקי. אריה אחרונות, ידיעות עיתונאי את הכנסת,
 על לבגין סיפר לבי־בי־סי, יום באותו שהאזין צימוקי,

 ללווייה. שיגיעו העולם רחבי מכל גדולות משלחות
 הממשלה להחלטת בניגוד בגין, החליט רגע באותו
 מישלחת על־ידי תיוצג ישראל שגם הקודם, מהיום

גדולה.

הו ■מדוש שביד אלי מ
 שלמה חברת־הביטוח בעל בין התגלעה מחלוקת

 מי שפיר, הרצל עסקיו, ממנכ״לי אחד ובין אליהו
 המישטרה. מפכ״ל שהיה

 כעיקכות כי נראה
 נבנם שהוא למרות

מעטים. חודשים

ר שריי יחזור ב
ה צ ע מו ל

 שרייכר, גדליהו מישרד־הדתות, מנכ״ל
 כיושב־ראש הקודם, לתפקידו לחזור עומד

כירושלים. הדתית המועצה
 הד״ר החדש, הדתות שר על־ידי שיודח שרייבר,

 בחזרה לקבל כדי כבירים לחצים מפעיל בורג, יוסף
הקודמת. מישרתו את

ת ■קרות טיסות ב ש ב

 שפיר, יפרוש זו מחלוקת
לפני רק כהכרה לעבוד

 למישלחת שעבר בשבוע אירעה לא־נעימה תקרית
 המישלחת מחברי כמה האוטונומיה. לשיחות המצרית

 ופורטוגל, ישראל בין במישחק־הכדורגל לצפות ביקשו
 ביציע שלמה שורה להם להכין דאג ומישרד־החוץ

באיצטדיוו. המכובדים
 הסתבר לאיצטדיון, המצרים כיטהגיעו

 מהקהל. צופים על־ידי נתפסו שמקומותיהם
 מקומם, את לפנות סירבו הפולשים

 הסדרנים לבין בינם תיגרה והתפתחה
והשוטרים.

 שאם הודיעה כבר טי־וו־אי האמריקאית חברת־התעופה
 נוסע מכל תגבה היא בשבח, לטוס תפסיק אל־על
 לכרטיס. דולר 50 של תוספת בשבת

 תקבלנה שהן יודעות הזרות חכרות־התעופה
 ״אל־על״ אם בשנה, נוסעים אלפי עשרות
כשבת. לטוס תפסיק

ה שלטי ר רי ג

ד מ ל ח מ טי ת מב צרו
 בעמל ורק האיצטדיון, את לעזוב ביקשו המיצרים

 אותם לשכנע ממישרד־החוץ מלוויהם הצליחו רב
־ העיתונאים. ביציע מייוחדים במקומות לשבת

 אברהם לח״כ הובטח במפד״ל הפנימי ההסכם פי על
ת מכוניות שובלענייני־כלכלה, בוועדת־שרים חבר להיות מלמד שו חד

סעודיים אישים
ל א ר ש בי

 התעופה חכרת של מטום־צ׳רטר
ה כיום נחת טי־וו־אי האמריקאית

 תיקון לשם כישראל שעבר חמישי
 ה־ הטיסה. כמהלך שהתגלתה תקלה

 זאת, ידעו לא הישראליים שילטונות
 ממכסיקו בדרכו שהיה כמטוס, אך

 רמי־ סעודיים אישים היו לסעודיה,
מעלה.

 מהמטוס, ירדו לא והנוסעים הצוות
 המריא הוא תוקנה שהתקלה ואחרי

 כחצי בלוד שהה המטוס במהירות.
שעה.

 שיימסרו חדשות, וולוו מכוניות־ 12 רכש האוצר מישרד
לשרי־הממשלה.
 יועברו השרים של הישנות מכוניותיהם

 להבטחת כניגוד החדשים, סגני־השרים 11ל-
 יקבלו לא שסגני־השרים ראש־הממשלה,

ונהגים. צמוד רכב

יצאה מדוע
תו ח ל ש ה מי ל דו ג

 מישלחת היתה מדוע התברר עתה רק
 גדולה. כה נשיא־מצריים ללוויית ישראל
 מנחם ראש-הממשלה נשאל שעבר כשבוע

 של תשובתו המישלחת. ניפוח לפשר בגין
 אשם.״ ״צימוקי : היתה בגין
מבית* בצאתו פגש, הוא ביום־כיפור כי סיפר בגין

ב אבי תל״י ב
 המופעלות מבוניות-הגרר, יוכלו לא כקרוב
 כלי־ לגרור כתל-אכיב, המישטרה על־ידי

 שלטים יוצבו שבהם מרחובות אלא רכב,
גרירה. מפגי המזהירים

 תל־אביב, מחוז מפקד שהוציא חדשות הוראות פי על
 שוטרת כל לדין תועמד תורג׳מן, אברהם ניצב

 מיועד שאינו ממקום רכב לגרור לגוררים שתאשר
לגרירה.

 התברר במישטרה, שנערך פנימי סקר פי על
 שנגררו מכלי-הרבב, אחוז 55מ־ שיותר
 לתקנות, כניגוד נגררו האחרונה, כשנה

 החונה רכב לגרור אפשר מתי הקובעות
אסור. כמקום

ם ש ש ד  מור
ה ד ט ש מי ה מ

 רצח על הספר את שכתב מי לשם, ברוד סגן־ניצב
 הקרובים. בימים מדיו את יפשוט הלר, רחל

 ימונה שהוא חמפכ״ל על־ידי הובטח ללשם
 שר־הפנים, אך דוכר־המישטרה, לתפקיד

יפרוש. ולשם למינוי, מתנגד כורג, יוסף
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