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רפואה

 4.2.73ה־ א׳ ביום תחל ההרשמה
.6.4.73ה־ ו׳ ליום עד ותמשך

 לקבל ניתן הרשמה טפסי וכן למועמדים ידיעון חוברות
 וקבלת רישום מדור אל בכתב פניה ע״י 28.1.73 מיום החל

 אישית פניה ע״י או הסמכה, ללימודי המזכירות של מועמדים
 הטכניון חשבון לזכות ל״י 3 — של סך תשלום על קבלה תמורת

דואר). המחאת תמורת (או 5302041 מס׳ הדואר בבנק

שמה אישית. ולא הדואר דרך ורק אך תיעשה ההר
— < המועמדים לב לתשומת

 בימים: תתקיימנה המיון בחינות
.16.8.73 - 12.8.73 ה׳ - א׳

 מסימני לאחד הפך סקופ, המילה כשבתוכו המצוייר הכוכב
 בלעדי עתונאי גילוי על להצביע בא הוא הזה. העולם של ההיכר

 על הסקופ כוכב הופיע כאשר זה. בעיתון המתפרסם ויוצא־דופן
 בלתי- הסקופ גם היה ,1960 באוגוסט בשביעי לאור יצא אשר ,1198 הזה העולם גליון שער

 המשטרה בצמרת הקנוניה על גליון באותו שהתפרסמו הגילויים כי ויוצא־דופן. שיגרתי
 סודיים מסמכים בציטוטי מלווים היו סהר, יחזקאל המשטרה, מפכ״ל שהיה מי את לטהר
הממשלה. משרדי של ביותר

 העולם מערכת יצאה 1955ב־ פרשה. לאותה הרקע את בקצרה להזכיר אולי כדאי
משטרת־ישראל. של המושחתת הצמרת נגד סיכויים, חסרת אז שנראתה למערכה הזה

 שהוציאה בחוברת גם התפרסמו קודמות שחיתות בפרשיות הזה העולם מגילויי כמה
 השחיתות אווירת לטיהור לפעול שהחליטה סטודנטים של קבוצה המתנדבים, שורת

במדינה.
 הגיש משטרת־ישראל, של הבכירים ומקציניה ראש־הממשלה של בנו בן־גוריון, עמום

 מפכ״ל של זו היתר, במשפט המכריעות העדויות אחת המתנדבים. שורת נגד תביעה
האישיים. ידידיו ועל פיקודיו על לחפות שניסה סהר, יחזקאל המשטרה,

העליון, בבית־המשפט כ״טרגדיה״. סהר של עדותו הוגדרה המחוזי בבית־המשפט
 כתוצאה בעדותו. ביודעין שיקר סהר כי נקבע הצדדים, שני של ערעורם התברר שם

 מתפקידו להתפטר ישראל, מעשירי אחד סהר, יחזקאל נאלץ המחוזי בית־המשפט מקביעת
 העליון בית־המשפט החלטת בעקבות בוינה. ישראל כשגריר מונה המשטרה, כמפכ״ל

 כך על סמך סהר יטהרו. כזה שמשפט בתקווה לדין, להעמידו תבע לארץ, סהר חזר
עליו. ויחפו לטובתו יעידו לשעבר במשטרה חבריו שכל

ב הוכנה סהר לטיהור התוכנית
 הזה העולם גליון שבא עד חשאי,

 גילויי לפרטיה. אותה וחשף 1198
 מסמכים העתקי הכילו הזה העולם
מת בהם משרד־המשפטים, מתוך
 גדעון דאז, המשפטי היועץ לונן

 אז שהיה מי סלע, אדי על האוזנר
ה במטה החקירות מחלקת ראש
 חוקר אינו כי המשטרה, של ארצי

ש אחר, במיסמך כראוי. סהר את
שיט בכור לשר-המשטרה הופנה

ה קציני כי האוזנר התלונן רית,
 משתפים אינם הבכירים משטרה

 יהיה מכך וכתוצאה פעולה עימו
 נגד האישום סעיף את לשנות עליו

יותר. קל לסעיף סהר יחזקאל
 סערה עוררו הזה העולם גילויי
הו ראש־הממשלה המדינה. בצמרת

 לגלות כדי מיידית חקירה על רה
 הממשלה של סודי מידע הגיע איך

 אז נפל החשד הזה. העולם לידי
 במשרד ארכיבר ,22 חסידוב, חי על

 המשטרה איש לשעבר המשפטים,
 שנחקרו הזה העולם עורכי הצבאית.

 עדות למסור סירבו פרשה, באותה
 אבל החומר. אליהם הגיע מאין

 קצין סיפר הכחיש. לא חסידוב חי
ל שבא בוכנר, מיכאל המשטרה

 את סיפר ״הוא חסידוב: את עצור
 הראשון מהרגע שלקח אמר הכל.

 עשה אבל הסתכן, שהוא בחשבון
מצפונית.״ דחיפה מתוך זאת

 הממושכת המערכה כי הסתבר
 הציבור בחינוך הזה העולם של

 1960כ־ הזה״ ״העולם כשער הסירו(? חי היה לא אחד קטן אזרח פרי. נשאה
בלתי־שיגרתי סקופ שפלה קנוניה עם להשלים מוכן

לאותו הודות במיסתרים. שנרקמה
 את לבזות הקנוניה פרטי פירסום הזה. העולם לידיעת הסודיים הדו״חות הועברו אזרח

 הבכירים המשטרה קציני קנוניית המצב. את שינה פלסתר, ולעשותו בית־המשפט
 בכל סהר יחזקאל נגד התביעה את לנהל הורה לממשלה היועץ־המשפטי התמוטטה.

הקצינים. למזימת להיכנע מבלי הדין, חומרת
 באשמת סהר יחזקאל את בתל־אביב המחוזי בית־המשפט הרשיע ,1961 בינואר

 ולקנס שנתיים למשך על־תנאי מאסר חודשי לתשעה נידון הוא שקר. עדות מסירת
ל״י. 1500 של

לעיוות־דין. קנוניה שחשף המופתי האזרחי מעשהו על פרס קיבל לא חסידוב חי
 מעבודתו ופוטר מאסר חודשי לשני נדון המדינה, סודות גילוי על למשפט הועמד הוא
פיצויים. ללא

ה העוד ר הי גו סני ה
מאז. עברו שנים אחת־עשרה

נמחקו. נגדם וההרשעות המדינה נשיא על־ידי נחונו חסידוב חי וגם סהר יחזקאל גם
 כאזרח נפצע ואחר־כך הצנחנים חטיבת עם ירושלים על בקרבות שהשתתף חסידוב, חי

 במשרד־האוצר. עובד המדינה, לשירות הוחזר נקטעה, רגלו וכף מוקש על בעלותו
 בו במשפט הגנתו למימון ל״י 5000 של סכום סהר ליחזקאל העניק משרד־המשפטים

 הגנתו במימון גם להשתתף חסידוב חי של תביעתו את דחה זאת לעומת הורשע.
כעובד־מדינה. הואשם הוא שאף למרות במשפטו,

 על הגנתם בשל ועדת־ויתקון לפרקליטי שהוקצבו האסטרונומיים הסכומים בעקבות
 ההשתתפות דמי את לו לשלם ממשרד־המישפטים ותבע חסידוב חי חזר מדינה, עובדי

 הבטיח טרלו, צבי משרד־המישפטים, מנכ״ל שנים. תריסר לפני משפטו בהוצאות
 שולם לא זו הבטחה למרות ל״י. 3500 של סכום לחסידוב ישלם משרד־המישפטים כי

 שמשון יעקב היום, של ששר־המישפטים היא לכך הסיבות שאחת ייתכן מעולם. הכסף
 בקנוניה ביותר הפעילים אחד זה ובתוקף סהר יחזקאל של סניגורו בשעתו היה שפירא,
 על לחסידוב לסלוח מוכן אינו ששפירא יתכן עדות־שקר. מתן על במשפטו לטהרו

לקוחו. לטיהור המאמצים את אז שהכשיל
 שר־המישפטים נגד תנאי על צו חסידוב, לבקשת העליון, בית־המשפט הוציא השבוע

 בניהול כהשתתפות ל״י 3500 לו לעניק לבקשתו ייענו לא מדוע שינמקו משרדו, ומנכ״ל
הגנתו. הוצאות

י ע1ח # !

1846 הזה העולם


