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: ם י ר ג ו ב מ בודדים. מקצועות מזורז, קורם ׳ ל

במדינה
שממה קרית

ת רי ם בין ב תרי הב
 והמסלגתי; הפוליטי שפטרונו לאחר שבוע

 לכהן מנת על לגאנה יצא אבריאל, אהוד
 החליט ישראל, כשגריר החדשה במשרתו שם

 בקרית־ המקומית המועצה ראש נזרי׳ אשר
 הוא מעתה כי תושביו בפני להפגין שמונה,
הכל־יכול. השליט

 לגרש היה השליט שעשה הראשון המעשה
ל החברה מנהל זכאי, יצחק את ממשרתו

תוח ה ליבשת שהשגריר שמונה, קרית פי
נשיאה. עדיין הוא שחורה

 בעקבות כבר בלתי־צפוי. צעד זה היה לא
 (העולם שעברה בשנה הזה העולם פירסומי

 כס־ כי וזכאי נזרי הרגישו )977־978 הזה
 מהם אחד כל תחתם. מתמוטטים אותיהם

 נגד כחומר החקירה בגילויי להשתמש ניסה
 אבריאל לשניים, התפלג מפא״י סניף חברו.
הבתרים. בין הברית את לחדש ניסה

 הדדיות. היו ההאשמות פנויה. משרה
 כספים, בבזבוז זכאי את האשים שנזרי שעה
 פרוטקציונרים בהעדפת פנקסים, ניהול באי

 נזרי את זכאי האשים פושעת, וברשלנות
ההאשמות. באותן

 שמונה, בקרית מפא״י לחברי באיגרתו
הק ״נזרי אחדים: חודשים לפני זכאי כתב
התפתחו לבלימת וזמנו מרצו רוב את דיש
 של התלהבותם ועצירת החברה, של תה

 המעשיות: האשמותיו בראשה.״ שעמדו אלה
 לתמוך מסרב כספים, סוחט שקרן, גזרי

 במפעלי מחבל המקום, של החינוך ברשת
הפיתוח.
 ל־ אבריאל עמד לזכאי נזרי .בין בקרב

 מהנהלת אתו יחד התפטר זכאי, של צידו
 שנזרי לאחר אתו יחד אליה חזר החברה,
 נגד הנכונות מהאשמותיו בו לחזור התחייב

 מהאשמותיו יחזור שזכאי בתנאי — זכאי
נזרי. נגד הנכונות
 לצידו לעמוד היה יכול לא אבריאל אולם

ה נאלץ. השבוע בגאנה. בהיותו זכאי של
 זכאי ממנו. לחזק להכנע יותר החלש מועל
 ךגד.1 הרדיו מפעל מנהל מישרת את קיבל
פנו משרה על בעתונים הודיע מצדו, נזרי,

תוח ■החברה מנהל משרת יה:  קרית־ לפי
שנזונה.

בטחון
ם תיי ת בדל סגורו

מצו־ היה בך, גדעון המדינה, פרקליט סגן
 על לתל־אביב, השבוע כשהגיע היטב ייד

 של במשפטו הכללית התביעה את לייצג מנת
במכי הנאשם גרוסבלאט, (״לוקש״) אברהם

 באר־שבע. בסביבת לבידואים רובים רת
 שבך הנייר בדף נאמר מסויימות,״ ״עובדות

 קנת, מרדכי התורן הנשיא באוזני ממנו קרא
 החתום המדינה.״ בבטחון לפגוע ״עלולות

 בן־גוריון, דוד הבטחון שר היה הדף על
 בדי הבטחונית בסמכותו להשתמש שביקש
 דלתות את לסגור התורן הנשיא את לשכנע

 גרוס־ של בתיקו הדיון בשעת בית־המשפט,
בלאט.

 ישראל עורך־הדין גרוסבלאט, של סניגורו
 צדק עשיית לשם ״רק להתנגד: מיהר הייק,

 דלתותיו,״ את בית־המשפט סוגר לנאשם
 תקדימים ספר מתוך אנגלי, פסק־דין ציטט

כרסתני.
 היו, הדלתות סגירת לבקשת הנימוקים

 מנימוקי לגמרי אמרים הייק, של לדעתו
 בקשתו לפי נעשה ״הדבר סתומים. בטחון

 ״אם בטוח; בקול הייק טען המלך,״ עד של
 בדלתיים זאת שיעשה לשקר, רוצה הוא

פתוחות.״
ה עד הסתובב שעה אותה נצחוןנוסףז.

 במסדרון )1042 הזה (העולם עצמו מלך
 מהמחלקה בלש מלווה כשהוא בית־המשפט,

המר מחוז משטרת של מיוחדים לתפקידים
 התנועע לפירסום, נאסר ששמו האיש, כז.

 באנשיה מבט פעם מדי העיף בעצבנות,
לוקש. חבורת של הזועפים

שרש את להבהיר עמד המשפטי הבירור
 ואקדח רובים ששה שהעבירה הפעולות, רת

 לידיהם בצה״ל רב־סרן של מרשותו אחד
 ומשם בנגב, השבטים מאחד בדואים של

 בפעולות הירדני. לגבול שמעבר לבדואים
 חלק המלך לעד וגם לנאשם גם היה אלה
ביותר. פעיל

 המשפט את לנהל השופט פסק לבסוף
 משהשפיעה יותר סגורות. בדלתיים כולו
 סירב קנת אשר ביג׳י, של תעודתו עליו

 את עשתה. לשר,״ סמכות ״מחוסר לקבלה
שנית בכיר, צבא קצין של עדותו שלה

הקהל. בנוכחות שלא נה
את לנהל הכללית התביעה ■ של מגמתה

 ל־ להזיל סגורות, בדלתיים תיקיה מרבית
 הנוחות הגירסאות את המתאימים עתונים

נוסף. נצחון נחלה הדיון, סודיות למרות לה

אילת
ם בוסים תיי מפלג

 משמר- איש כנטוב, מרדכי תפס מאז
 הפיתוח, שר שולחן ליד מושבו את העמק,

מ־ רבים מפא״י חברי לסלק והצליח ניסה

כביודהמשפט ״לוקש"
סוד הבדואים, אל השרשרת

 מאז שעברו השנתים במרוצת שולחנותיהם.
כ ממנו סולקו המשרד, את יוסף דב עזב
מפא״י. אנשי כל מעט

 בג־ של לרגליו נשארה אחת אבן־נגף רק
 אילת. ביותר: הקשה במקום דווקא טוב,
 משרד נציג מיצפון, (*דנקה״) דני זה היה

 נאמן מפא״י כחבר הנמל. בעיר הפיתוח
 מיצפון סרב באילת, המפלגה מזכירות וחבר

 מפי ביותר הגסות לרמיזות אפילו להקשיב
 ב־ התעלם המפ״מיים, הבכירים הפקידים

 מאחורי נגדו שנעשו המעשים מכל בשיטתיות
 החשובה. במשרתו להשאר התעקש גבו,

 את לנהל מיצפון המשיך סיני מבצע לאחר
 במס*מ תמך בינתים, עשרה פי שגדל הנמל

ל שרצה התחבורה, משרד נגד במאבקה
מעמ אחת את הפיתוח משרד מידי השמיט

הדרום. בגבול ביותר החשובות דותיו
 בלתי־צפוי. לתגמול מיצפון זכה השבוע
 בעדחנזשנזר, חריף מאמר־השמצה התגמול:

 שירד בן־ארי, יעקוב כתב מפ״מ. יומון
 הביצורים את להתקיף כדי לאילת במיוחד

 של ועברו התנהגותו ״דעותיו, המפא״יים:
 המי- אח להבין לנו יעזרו (מיצפון). האיש

 פועלים שלפיו והמעשי המחשבתי כאניזם
 רבים.״ מפלגתיים בוסים

 של גילוייו מיצסון. של מגרעותיו
 מנהל כי הסתבר מרעישים: היו בן־ארי
 בלתי ״מסיבות מסרב באילת הפיתוח משרד

 מסרב שהוא כשם גילו, את לגלות ידועות״
 עזב מדוע לגלות ברורות״ בלתי ״מסיבות

מו ״תקליטים לו יש בסדום. עבודתו את
בש או ישראליים, בשביל פיתוח) (על כנים
 או הון משקיעי בשביל מחו״ל, תיירים ביל

 בלתי ״עצבני, הוא ממשלה״. ״פקידי בשביל
 הכשרה לו אין אתו, העובדים כלפי אדיב

מת ובלתי רברבן דיקטאטור, נמל, לניהול
לתפקידו״. אים

 בן־ארי של התוקפנית בכתבתו שחסר מה
 המתעוררת היחידה לשאלה התשובה היא

 מתאים אינו מיצפון אם קריאתה: לאחר
 מזמן פוטר לא מדוע כזו, במידה לתפקידו

שר-ה על־הנזשנזר, של עורכו־לשעבר בידי
בנטוב? מרדכי פיתוח

ת1נ1עת
חד קרה זה מ

 הזכות .בידינו שנפלה מאושרים ״אנו
 פרידריו שם על התרבות היכל את לפתוח

ל 2ב־ שיתקיים חגיגי, בקונצרט מאן ר.
ה הדגולים, האמנים שני אמרו אוקטובר,״

והכנר ברנשטיין לאונרד והפסנתרן מנצח
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