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המישפט■ היועץ
ת יטהר אבן א

 היועץ־המישפטי-לממיטלה, כי לוודאי הרוב
 שיעיין אחרי ברק, אהרון הפרופסור

 כחקירה האוצר משרד מימצאי ככל
 אבא ח״כ של לחשבונותיו בקשר שנערכה

 למסקנה יגיע בחו״ל, במטכע־חוץ אבן
 על אכן את לדין להעמיד מקום בל שאין

 חריגות למרות ובי מטכע־חוץ, עכירות
 לא בשעתו, לו שניתן ההיתר מתנאי

 עבירה. כל אבן ביצע
 במטבע־חוץ חשבונות להחזקת שההיתר למרות
 של העתקים אבן בידי יש נמצא, לא אבן לאבא

 שונים, בפירקי־זמן לאוצר ששלח דיווחים שלושה
 בחו״ל. שלו החשבונות מצב על מדווח הוא שבהם
 פעל אבן כי אבן, של פרקליטו טוען זאת מלבד

 ההיתר סמך על שלו הזר המטבע בחשבונות
 משלושה יותר בחו״ל השוהה ישראלי לכל שניתן

 בשנים כאלה. חשבונות לנהל בשנה חודשים
 לחצי־שנה קרוב בחו״ל אבן שהה האחרונות

שנה. מדי

ת קו ד ב ת ו תלונו
ד1 שה ג מים אח״ שלו

 ישראל מישטרת של הכלכלית המחלקה בידי
 הנוגעות נוספות תלונות שלוש עתה מצויות

 בכירים. אישים של מטבע־זר לחשבונות
הנוכחית בממשלה כשר הוא המדובר

 שעל־פי קודמות, בממשלות שרים ובשני
מטכע־זר חשבונות החזיקו התלונות
ממישרד־האוצר. היתר ללא בחו״ל כבנקים

 ציון ללא הוגשו אלה אישים נגד שהתלונות מאחר
 המעידים מיסמכים או שלהם מיספרי־החשבונות

 להתקדם יכולה המישטרה אין אלה, חשבונות על
אלה. תלונות לגבי בחקירתה לכת ולהרחיק

ס ר ת1בו>תוכ ■תפור פ י
קוליק עוד ירושלים״

 בלישכתו שעבר בשבוע שנערכה חצות בישיבת
 עיריית ראש בו חזר בירושלים, פרם שימעון של

במערכת־ חלק ליטול מסירובו קולק, תדי ירושלים,

המערך. של הבחירות
 את לקבל הסכים שפרם אחרי זה היה

 את ולבדוק קולק של ירושלים תוכנית
אם הבאה, בממשלה למנות האפשרות

 לענייני מייוחד שר כראשה. יעמוד
להעביר להשתדל ובן ירושלים,  חוק את להעביר להשתדל ובן
הכאה. ככנסת קולק, יזם שאותו ירושלים,

ר שי ע מפ ק ר ק ה
ה צי אלי קו ל

 החל כבר פרם, שימעון ראש־הממשלה, ממלא־מקום
 של לאפשרות חבריו בקרב הקרקע את מכשיר
 הבחירות. אחרי הליכוד עם קואליציה הקמת

 מטהו אנשי עם באחרונה עורך שהוא בפגישות
 ללכת שלא סיבה כל ״אין כי פרם, טוען

 עם קואליציה ולהעדיף הליכוד עם לקואליציה
 והמר.״ דולצ׳ין בין הבדל כל ״אין וכי המפד״ל,״

 נוכח כי הוא, פרם של מטיעוניו אחד
 הליכוד, מנהיג של הרופף בריאותו מצב

 במיפלגתו השפעתו תפחת בגין, מנחם
 ליכוד אותו אינו בגין ללא והליכוד

שבהנהגתו.
 עם בגישושים פתחו כבר פרם של מקורביו חוגי

 בניסיון השונות, חטיבותיהם על הליכוד אנשי
 בין זו. מעין קואליציה להקמת האפשרות את לבדוק
 המערך של אפשרית הסכמה על מדברים השאר

 הציונית וההסתדרות הסוכנות יו״ר תפקיד להענקת
אלמוגי. יוסף של במקומו דולצ׳ין, לאריה

ת ת ס ב ה ר ה ה ־ נא פ
טחון !פגיעה בבי

המדינה׳
 הליגה ראש כהנא, מאיר הרב של מודעות־ההסתה

 הישראלית בעיתונות שהתפרסמו יהודית, להגנה
1 למלא שלא צה״ל לחיילי ;הרב קרא ושבהן  

 י■ — צזז״ל לדעת — היוו מפקדיהם, ;הוראות אחר
 שפירסמו !העיתונים המדינה. בביטקון פגיעה

 באותה מחוק, על למעשה, עברו, !אלה מודעות
 לא המודעות שכן כהנא, הרב זאת שעשה מידה

 הצבאית,'שהייתה'פוסלת הצנזורה לביקורת נשלחו
אותן.

 צה״ל שילטונות שנתנו התראה בעיקכות
עתה מסרבים זה, כנושא לעיתונות
 זה מסוג מודעות-הסתה לפרסם העיתונים

כהנא. הרב של

תחסי פ ס נו
בוושלומציו!״

כבל שלומציון, מתנועת סניפים ראשי 31
 מיכתב שרון לאריק שלחו הארץ, רחבי
וממה מדמותו אכזבה הובעה שבו

כתנועה״. ״בגידתו שכונה
 עולי מקרב פעילים 700 גם הכוללת הקבוצה,

 נודלמן, יולי הדוקטור בראשות ברית־המועצות,
בתנועה. פעילותה את לאלתר שתפסיק הודיעה

ת - מירון חגיגו
ת בי ג־ המוני חו

 לחוג־בית יהפכו השנה, במירון ל״ג־בעומר חגיגות
 על־ידי בעיקר לתעמולת־בהירות, שינוצל המוני

 רבבות להשתתף אמורים בחגיגות המפד״ל. מנהיגי
קודמת. שנה בכל מאשר יותר אנשים,
־-----------------המפד״ל אנשי
 המ; את לנצל

 שלו הבחירות
 לתעמולה מייוחד מטה המפד״ל הקימה בינתיים

 :בסיסמה הפועל צפון־אפריקה, מדינות יוצאי בקרב
 עומד המטה בראש י.״ לממשלה אבוחצירא ״אהרון

 שהיה בתל־אביב, מועדון־לילה בעל רונן, אלי
רפ״י. מפעילי בשעתו

ר ש כ א ה 7ב נ . ש ת מ ד ו ק
 כיצד מדוייק, תיבנון ערכו ״ל

 תעמולת־ להפצת וזעמד
להם.

ם די כ רי ד ד א ג ־ נ ר כ כי
ה ד״זנגוף ש ד ח ה

 מישרד־הפנים בין המישפטית־פוליטית המילחמה
 העבודה המשך בנושא תל־אביב עיריית לבין

 הבעיות את להשכיח הצליחה בכיכר־דיזנגוף,
השלמתה. אחרי המחודשת הכיכר שתיצור האמיתיות

ב׳ צה יעקו רו
ת צר א או ה

ל חותר יעקוכי גד שר־התחבורה
 בממשלה שר־האוצר תפריד את רכל

 יערוכי כראשה. יעמוד פרס ששמעון
של החשאי המטה את כיום מרכז

מ- כולו כמעט המורכב פרם, שמעון ־־ פר— ־'־־־־ן ־־
של שילטונו מאחדי-הקלעים'לביצורי

1 1כפעילות העוסק לשעבר, רפ״י אנשי

 מתב׳ השאר בין כמפלגה. פרס שמעון
 כמעט השתלטות פרס אנשי נניס

המפלגה. מנגנון על טוטאלית

מ1
 בה עד שנמנעה תל־אכיב, יריית

 מבחינת הכיכר של שלמים ־פירסומים
הארכיטקטוני־פונקציונלי התיבנון

 גם — המישפטי הסבך על נוסף — תעמוד
אדריכלים מצד נוקבת ביקורת כפני

 על להתריע רב זמן שניסו ומתכננים,
 הבעיות ועל הכיכר שכתיבנון הליקויים

תושלם .אכן אם שייווצרו האקולוגיות אכן 6א 1'טיייוו*ו־ ווניןרנ7קו
העירייה. תיבנון לפי הכיכר
 תוכניות מהשלמת בינתיים, שייהנו, היחידים

 סנטר, דיזנגוף השכן, הפרוייקט מממני יהיו העירייה,
 שהגישה פלאטו־שרון, שמואל הוא מהם שאחד

יותר. קלד. תהיה שלהם לאתר־העבודה

עוסק רביו
ת ב תי כ ם ב בי ת ב מי
 יצחק המתפטר, ראש־הממשלה

כש חופשתדמאונס את מכלה רכין,
ל שעות כמה יום מדי מקדיש הוא

 המדובר לאזרחים. מיכתבים כתיבת
 למאות ותודה תשובה במיכתבי הוא

אי מיכתכים אליו ששיגרו האזרחים
 בהם הביעו התפטרותו, אחרי שיים

 ממנו וביקשו ולפועלו, לו הערכתם את
להתפטר. מהחלטתו בו לחזור

 ככתב■ אישית, להשיב החליט רכין
 ועודדו לו שכתבו מאלה אחד לכל יד,

 כמה אליו מעכירים מדי-יום אותו.
תשו למתן באלה, מיכתכים עשרות

בות.

ה ר קי בוו על ח נ  בי
ל״׳ פידיון

 ויחידת־ מבקר־המדינה מישרד שניהלו חקירה
 ניצול על מישרד־החינוך־והתרבות, של הביקורת

 אוניברסיטת המדינה, מתקציבי ל״י כמיליון של
 ציבוריות קרנות מתקציבי וכן זייצמן ומכון תל־אביב
 למבוי נכנסה מדענים־זוטרים, שני בידי לרווחה,

המישטרה. של לטיפולה והועברה סתום
 כ״מכון מדענים־זוטרים כשני הוא המדובר
 שאישרו תל־אכיב, ובאוניברסיטת וייזמן״

 לחו״ל, נסיעות ולעצמם לעמיתיהם
 ללא ומינהלי מדעי כוח־אדם העסיקו
 לנוער חוגים עכור כספים קיבלו אישור,

 ! לנוער■ כקיזטנחץ והעסיקו קויימו שלא
 מיספד על שעלה כמיספר מדריכים מצוקה

 מן הגבוהות כמשכורות — החניכים
המקובל.

 ; כאשר חשדות מעוררים החלו המדענים־הזוטרים שני
 סבירים, דיווחים לדווח שנים שלוש במשך נמנעו,
 1 הסברים נתנו ולא בלתי־מציאותיים חשבונות הגישו

 פוטר, כבר מהם אחד המבקרים. דעת את שהניחו
תל־אביב. באוניברסיטת מתפקידו בינתיים,

ד ם ר דו כ ט־ פ  שו
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 איומה את תל־אביב הפועל אגודת תממש אם
 הבינלאומית (ההתאחדות פיב״א בפני להתלונן

 הבינלאומי שופט־הכדורסל של שיפוטו על לכדורסל)
1 גביע־המדינה על במישחק־הגמר נהרי, מרדכי

 תל־אביב, והפועל מכבי קבוצות בין שנערך
 בסים יש כי תמצא אומנם הבינלאומית וההתאחדות

 המשחק בהטיית נחרי את המאשימה לתלונד
 חסר־תקדים. צעד להיעשות עלול מכבי, לזכות

 מהזירה מושעה עצמו למצוא עלול השופט
הבינלאומית.

 כבר מעורב היה החיפאי שופט־הכדורסל כי מתברר,
 ,1970ב־ הבינלאומית. בזירה דומה בפרשיה בעבר
 1 לנוער, אירופה באליפות במישחק־הגמר שפט צאשר

 ואיטליה יוון של הכדורסל נבחרות בין שנערך
 בהפרש הסתיים המישחק סערה. נהרי חולל באתונה,

 התאחדות ויושב־ראש היוונים׳ לזכות נקודה של
 נהרי את בגלוי האשים איטליה ;של הכדורסל

 ► היוונית. לנבחרת ניצחון במתכוון שהעניק בכך
 פיב״א, מוסדות בפני נהרי על התלונן האיטלקי

 הישראלי השופט הוזמן לא ארוכה תקופה ובמשך
באירופה. מישחקים לנהל


