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 המר זבולון סעד — הסעד
~ מיכזגתו י7מיפע את ~

 לא !עלילה !מוחלט שקר זהו !״שקר
 מסרו ולא מסרתי לא !מעולם כסף ראיתי

המר. זבולון חבר־הבינסת בזעם צעק !״לי
 אנחנו !בסים כל לזה אין !״שטויות

 וזה גיליונות, לכמה מנוי על חתומים
 !״בסך־הכל ל״י מאות בכמה מיסתכם

 משה של הראשונית תגובתו היתה
ה המועצה האש מושקוביץ, (״מושקו״)

 בפרשת חלקו על (כשנשאל שפיר אזורית
הת הצופה. המפד״ל, לביטאון התרומה

נדר הועברה ל״י, אלף 50 בסו רומה,
חו שלושה לפני להצופה עקלקלות כים

 שמקור כך על מורים הסימנים וכל דשים,
מישרד־הסעד. היה הכסף
כתק מישרד־הסעד העביר התרומה את

 הסמוכה שפיר, האזורית למועצה ציב
 זבולון של כהונתו בתקופת לאשקלון,

כשר. המר
 במשבר אז שרוי היה הצופה העיתון

 שלא כך לידי הדברים והגיעו חמור, כספר
העוב משכורות לתשלום כספים עוד היו

מזכי מישיבות באחת נדון הנושא דים.
הנו מן אחד ישכל וסוכם המפד״-ל, רות

(

מושקוכיץ ■מועצה ראש
זוכר לא יודע, לא

 להוציא כדי יכולתו כמיטב יעשה כחים
הבוץ. מן המיפלגה יומון את

ק צ׳ א ה ה. של ד פ  הוראה נתן המר יי
משכ לידידו המבוקש הסכום את להעביר

 הסכום את הוציא •הלה מושקו, הימים, בר
המר. זבולון לידי במזומן והעבירו

 שהוא נדיבי, לחיים המר פנה הכסף עם
 שפיר שבחבל משואות-יצחק מושב חבר
 הקניות אירגון על אחראי בעבר והיה

 הוציא וזה המפד״ל, מיפלגת בית בקסטל,
 הצופה. לפקודת הנ״ל הסכום על צ׳ק
 אלף 50 — התרומה כסכום דחוי צ׳ק
 הצ׳ק אירגון־הקניות. שם על — ל״י

 גם וכנראה ניפדה, לא העיתון של החוזר
לעולם. ייפדה לא

 האזורית המועצה ראש מושקוביץ, משה
 ידע לא משואות־יצחק, מושב וחבר שפיר
 בלתי- היא כזו עיסקה לדבריו, דבר.

 איני ״אני דרכו. שלא וודאי אפשרית,
 שלי הקשר ״וניל הסביר, במיפלגה,״ פעיל
 פעם לקלפי הפתק בהכנסת מתבטא אליה

מעבי שאנו היחידי הכסף שנים. בארבע
 של הלירות מאות כמה הוא להצופה רים
המועצה.״ למוסדות המינוי דמי

 המפד״ל, מצעירי המר, זבולון ח״כ אך
הפר אופי על נוספים פרטים למסור ידע
 ,״וביקשו השבוע, סיפר אלי,״ ״פנו שה•
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 חמים בתים מחפשים אנו
 החמודים חתלתולינו עבור

חיים בעלי צער אגודת


