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 השופט־בדימוס בראשות להיתרים, מיוחדת
 המישפטי ביועץ נעזר שיף קיסטר. יצחק

 ניסחו ושניהם מבקר־המדיעה, משרד של
 היו לא לה שמעבר הבאה, ההודעה את

לחרוג: מוכנים

הור מילוי לבדוק מבקר־המדינה ״על
 תפקיד ואילו כללי, באופן ועדת־אשר אות

 הוא קיסטר השופט שבראשות הוועדה
 כלל לקיים שלא שרים של בבקשות לדון

 נראה כשהדבר זאת ולאשר הכללים, מן
מ ותקין המיקרה נסיבות על-פי מוצדק
ציבורית.״ בחינה

 של לעברו כמובן, הדרך הובילה מכאן
 בבית־המיש- שופט שהיה מי קיסטר, הד״ר

 בבית־המיש־ שופט לכן וקודם העליון, פט
 חברי-הוועדה שני בתל-אביב. המחוזי פט

 אבשלום הירושלמי עורך־הדין הם האחרים
שוהם. דויד והבנקאי לוי

 ״העולם כאזגי אישר קיסטר
 ועדה כראש עומד הוא כי הזה״

 שפירט כפי להיתרים, מיוחדת
 ה־ ידידו, אליו פנה לדבריו, שיה.
כ לעמוד ככקשה נכנצאל, ד״ר

 הישיבות כאחת כזאת. ועדה ראש
 קיס־ אומר הוועדה, של הראשונות

 שאנחנו החלטה ״התקבלה טר,
הדיו על ידיעות שום מוסרים לא

לעיתו וההחלטות ההמלצות נים,
 הזה״ ל״העולם סיפר קיסטר נות.״

ה לידיעת זאת החלטה העכיר כי
 לא נבנצאל והד״ר היוצא, מבקר

ושיב ההחלטה עם שהסכים רק
והב מצידו הוסיף גם אלא חה.
 לידיעת ימסור לא הוא גם כי טיח

 מהחלטות וחצי־דבר דבר הציבור
קיסטר. ועדת

מסבי לקיסטר נבנצאל של אלה דבריו
 מבקר־ מישרד דובר סירב מדוע רים

 יישום על כלשהם פרטים למסור המדינה
מרידוד. השר לגבי ועדת-אשר הוראות

 וסגורה מושלמת מערכת נוצרה זו בדרך
 חייב שהיה בעניין והשתקה, שתיקה של

 אין לחלוטין. פומבי להיות כמוהו מאין
 יעקב השר פנה אמנם אם לברר דרך שום

 ואל מבקר־המדינה, מישרד אל מרידור
 להמשיך היתר לקבל כדי קיסטר, ועדת

 אם לדעת דרך שום אין בעסקיו. ולהחזיק
 שיקולים אילו בוועדה, נדונה זו בקשה
 התקבלה החלטה ואיזו בחשבון, הובאו

לבסוף.

 מילא כי מרידור יעקב השר טוען כאשר
 אין — תום״ ״עד ועדת־אשר הוראות אחר

מתכוון: הוא למה לדעת

עד היטר ויתר אמנם האם •

שבבע הפרטיות בחברות חלקו
מו אין מוזר שבאופן אף לותו,
 על המעידים רישומים כד פיעים

ץ החברות רשם־ של במישרדו כך
 חלקו על השר ויתר לא האם +

הי על-פי זאת אך הללו, בחברות
ועדת-קיסטר? שד מיוחד תר

 לוועדה השר פנה לא האם *
 היתר, ממנה קיבל ולא כדל, זאת
השתי מערכת על סומך הוא אך
אפש כל שתחסום וההשתקה קה

ז־ זה עניין לברר רות

 ה- צורת של הבולטים המאפיינים אחד
 הוא בננות״ כ״ריפובליקת הידועה מישטר
 העסקים שבין המוחלט התחומים עירוב

ה והפוליטיקה. השליטים של הפרטיים
ב שולטים דרום־אמריקה של מיליונרים

 מוותרים שאינם רק ולא שלמות, מדינות
 עצמם את ממנים כשהם עיסקיהם על

מש אף אלא וכראשי־ממשלות, בנשיאים
 עיס־ את לקדם כדי במישרותיהם תמשים

 חייב מתוקנות במדינות הפרטיים. קיהם
 ברשות למישרה המתמנה פוליטיקאי כל

 ולא — כולו לציבור לדווח המבצעת
 עסקיו מצב על — וסודית סגורה לוועדה

שב והרכוש החברות ניירות־הערך, ועל
 עליהם, לוותר עליו ואחר־כך — בעלותו

עיוו ״נאמנות של לטיפולה להעבירם או
 על השפעה כל לו תהיה שלא כך רת״,

מצבם.

ה וההשתקח השתיקה מערכת
 את מקרבת זה רגיש עניין אופפת

למצ ניכרת במידה מדינת־ישראל
 ברור בננות. ריפובליקת של בה

שו מרידוד יעקב שהשר לחלוטין
 לפחות. אחת מיפחרית בחברה תף
 מידת את לברר דרך שום אין

אח פרטיים בעסקים מעורבותו
 באיזו לבדוק דרך שום אין רים.

 כשר־על החלטותיו עשויות מידה
 רווחיו על להשפיע כלכלה לענייני

 לדעת ואין הפרטיים, העסקים מן
ב מעורבותו יכולה מידה באיזו

החלטו על להשפיע כאלה עסקים
 הישראלית לכלכלה הנוגעות תיו

כולה.

 השר לגבי רק קיימת אינה השאלה אך
 בהוראות הנוכחית הטיפול צורת מרידור.

 הקוראת פירצה בבחינת היא אשר ועדת
 לשר־ אם לדעת אי־אפשר למעשה, לגנב.

 ב־ מעורבות יש שריר אברהם התיירות
 שר־התעשייה־והמיסחר אם עיסקי־תיירות,

 לשר- אם בעל-תעשייה, הוא פת גידעון
 בחברת־בנייה, מניות אין לוי דויד השיכון

 סוחר־ הוא שרון אריאל שר־הביטחון ואם
 סודיות של מסך אותו מגן כולם על נשק.

 וגלוי פומבי להיות שחייב בתחום מוזרה,
 רק לא שהצדק כדי — הציבור כל לעיני

ןןן פרנקל שלמה ייראה. גם אלא ייעשה,

□ ! ו ו ע ג ה ו כ׳ תובעג
 הצהרת- ימלאו לתפקידיהם, מתמנים שהם נשעה וסמי״שרים, שרים

 בבעלותם, הנמצא הרכוש כל על ידווחו זו בהצהרה מפורטת. הון
 וחברות שטרי־חוב ומניות, ניירות־ערך נכסי״דלא־ניידי, זה ובכלל

 תחיה זו הצהרת״הון השליטה. מן חלק או בהן, שליטה להם שיש
הציבור. ■לעיון פתוחה

 סמי־ ועל השרים על יהיה חצהרת-החון, מטירת מיום חודשיים בתוך
 ועדת״אשר, להוראות בהתאם לרכושם, באשר להסדר להגיע השרים

 לעיון הוא גם פתוח יהיה על״פרטיו זה הסדר מהן• סטייה כל וללא
הציבור.
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 וסגני״השרים השרים ישובו כהונתם תחילת מיום שנה כל בתום
 כהונתם סיום ועם החולפת, לשנה המתייחסת הצהרת־הון וימלאו
 לעיון פתוחות יהיו אלה כל נוספות. מפורטת הצהרת״הון ימלאו

הצינור.

 מישרה מכל וסגני־השרים השרים יתפטרו כהונתם תחילת עם מייד
יפורסם. והדבר כלשהי, בחברה בה נושאים שהם אחרת, או ניהולית

 המאפשר ההסדר טיב מהו לציבור מייד יודיע מרידוד יעקב השר
המצאתו. פיתוח על חשוקדת החברה, במניות להחזיק לו

 טיב ומהו חברותיו, מניהול התפטר אם מייד יודיע מרידוד השר
בהן. וחלקו אלה, חברות על בעלותו לגבי נעשו אשר ההסדרים

 השרים לגבי שנעשו ההסדרים כל את ברבים יפרסם המדינה מבקר
דחיום. בממשלת־ישראל המבחנים וסגני־השרים,

בן הפא־השיניים
התאהב 34ה־

שהיא 1ו ! ו ו נו ב
40ה־ ות בשנ

אותם ושאהבה
ים, ו עי ג ! תמיד

וצברים ועננים

אז _ והצעירים כריסטינה
היום וצעירים אז צעירים

 מי כל תהה כאצילים? הוא גם ך*
 קורות תיאור ובו המיכתב את שקיבל י י

 נייר- על מודפס ויז׳נסקי, עמי של חייו
 פאו־ כריסטינה הרוזנת של המיכתבים

 שטען התל-אביבי, השיניים רופא לוצ׳י.
 שאלות על לענות רוצה אינו כי השבוע
 שכבר מרגיש שהוא מאחר הזה העולם

 כריסטינה את לשאת עומד די, עצמו חשף
 שופטת־ שתערוך בטקס לאשה, פאולוצ׳י

בניו־יורק. הרוזנת של בביתה שלום
 התמחה אופה, לאב בן ,34ה־ בן עמי

 העברית. באוניברסיטה ברפואח־שיניים *
 בבית־ השתלם לימודיו את שסיים אחרי

וכש מערב־גרמניה, בהאמבורג, החולים
 נפנה פרטית מרפאה ופתח לארץ חזר

הגבוהה. החברה בשיני לטפל
 רומנים
קודמים

* ב התואר את שקיבלה כריסטינה, י
 פאו־ לורנצו הרוזן מאביה, ירושה •

 עם הראשונה ההיכרות זו אין לוצ׳י,
 הרוזנת של הרומנים וגבריה• ישראל

 ישראל גברי עם הסילון לחוג השייכת
המפור מן שניים מרעישות. בכותרות זכו

 בנו וייצמן, שאולי היו שבהם סמים
 של בנו גילעדי, ואיל וייצמן עזר של

גילעדי. עמי ד״ר הפלאסטי, המנתח
 הגבוהה החברה של למינהגיה בהתאם

 כמה מידי הרוזנת שולחת בניו־יורק,
 העולם, ברחבי לידידיה מיכתב חודשים

 שבהם התאריכים בקפידה נרשמים ובו
 מארקו- — ילדיה ושני הרוזנת יימצאו
 קרוצ׳ה דלה ואנדריאה 15ה־ בן מתיאו

 למנתח הקודמים מנישואיה ,13ה־ בת
 במקומות — בלין הווארד ד״ר הפלאסטי

בעולם. השונים
הנאה השיניים רופא שקבעו אחרי
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