
במדינה
)45 מעמוד (המשך

 ב- השירותים אנשי של חייהם את למרר
עיסקיהם. את ולסגור !מקום

 על המרינה בניין הושלם 1977 במארס
 המרינה, מנהלי שסו. והשירותים העסקים

 ל- בקשה אז הגישו קידד, ומיסל גיורא
 אך ניתן, לא הרישיון לעסקים. רישיון
 פעלי- נגד לבית־המישפט ׳תביעה הוגשה

במקום. העסקים
 שיטה ׳לעצמה אימצה שהעירייה ״נראה
 ׳תרועה בקול עסקים פתיחת של מסויימת
 זמן כעבור ברורות לא מסיבות וסגירתם

המרינה. מנהל קירר, גיורא אומר קצר,״
 תל־ עיריית את שייצג לפיד, עורך־הדין

 אונו המסומן ״השטח :במישפט טען אביב,
 יש זז. מטיבעו, הים, במפה. להופיע חייב

 ומתרחק מתקדם שהים כך יושפל, גיאות
 מתייבשים פעם בכל קבוע. לא והדבר
 חוזר ואחר־כך נסוג, כשהים אחדים מטרים
 לא ׳במסות תחימה. אין לקדמותו. המצב
 השיפוט.״ שטח גבול את התוחם קו ׳מופיע
 טענתו. את קיבל לא שבית־ה׳מיש׳פט אלא
 מחוץ תל־אביב של המרינה נמצאת מעתה

העיר. של ׳לשיטחה

״ל בוזו ישראלים
ס ר ל י ■ו-ייב ש

 בן־נוריון 7ש נכדו
 דולאר מיליון חצי תובע

 ישראל מ&ריגת
ישראלים סמודכטים דמאיחנון

 עומדת בל׳תי-שיגר׳תית משפטית תביעה
 בניו־ בביית־המישפ׳ט אלה בימים להתברר

 בו־ של הבכור נכדו בן־אליעזר, יריב יורק.
הסטו אירגון של לשעבר ומזכירו גוריון
בצפון־אכד הישראלים והמשתלמים דנטים

 כ־ ׳של בסך לפיצויים תביעה הגיש ריקה,
 הישראלית הקונסוליה נגד דולאר אלף 520

אמ בצפון הסטודנטים ואירגון בניו־יורק
 בשמו ופגיעה עבודה חוזה הפרת על ריקה,
הטוב.

 ימספר התביעה,״ את להגיש ״נאלצתי
 את לסתור מאמצי שנכשלו ״אחרי יריב,

למע קורבן נפלתי מתונה. ׳בדרך הבעייה
 של עורך־הדין ניצח שעלייה תככים רכת

ופרנ הושחר שמי בגיד־ייודק. הקונסוליה
 כל את עתה לחשוף ובכוונתי קופחה, סתי

 שייעשח עד הדין את ולמצות העובדות
במלואו.״ הצדק עמי

 כש־ היחלה לחשוף יריב שמבקש הפרשה
 איירגון של הקניות רכז זיטמן, חיים סוטר

מספ שוחד קיבל כי שנמצא הסטודנטים,
 ד המודח הרכז ידידי !של ״קבוצה קים.

 בי, נקמה למסע יצאה שותפיו־לעסקים
 ישראלים סטודנטים כמה הצטרפו ואליהם

 את ולרשת להדיחני המוצהרת כשמטרתם
 ׳שאירגון העובדה יאת ניצלו הם תפקידי.

ב ומומן כחוק רשום היה לא הסטודנטים
לצו מישרד־החוץ על-ידי לא־חוקית צורה

יריב. של לבנו המילה ברית בנובס *

אמ בצפון שקיים ההסברה פעילות ירך
 הבלתי- הפעילות את לחשוף איומם ריקה.

 הבהילה מישדד־החוץ, שותף שלה חוקית,
 וביניהם לעורם שיחששו בקונסוליה אנשים

 ניובאק, מרטין עורד־הדין היועץ־המישסטי,
הסטו לאירגון יועץ־מישפטי גם שבהיותו

רי חוקיות את להסדיר חייב היה דנטים
יריב. טוען האירגון,״ של ופעילותו שומו

 של אי־החוקיות נושא כיי מספר הוא
 פעם מדי עלה ופעילותו הסטודנטים אירגון
 היה שתמיד אלא האירגון, בהנהלת לדיון

 ש״הכל באומרו הדואגים את !מרגיע נובאק
 מצאתי בארכיון נבירה ״אחרי ׳בסדר״.
ה המזכיר על-ידי 1969ב־ שחובר מיסמך

 ״׳זממנו בן־אליעזר, יריב טוען דאז,״ ארצי
 שהיועץ־המיש־ ביליבד זו לא כי מסתבר

 לא הסטודנטים ולאירגון לקונסוליה פטי
 האיר־ של הפעולות חוקיות להסדרת דאג
 האירגון לראשי עצות השיא אף אלא גון,

האמריק מס־ההכנסה שילטונות לעקיפת
 עורך־הדין חשש יריב לדיברי איים.״
 מהתראיותיו התעלם ולפיכך לעורו נובאק

ב האירגון, להריסת צעדים לנקוט והחליט
מחדליו. על לחסות כוונה

 להתחולל ״החל חשבונות. חיסול
 יריבי הן ״שבו יריב, מספר שדים,״ מחול
 הקונסוליה של היועץ־המושפטי והן שלי
 שמי את להבאיש שבכולתם כל עשו

לעזאזל. שעיר ולעשותני
 ועדת־ הוקמה הפרשה של ״בעיצומה

כל ובה כביכול, בלתי־תלויה חקירה
 כי מראש שקבעו מישפטנים ושני כלן

 ולפיכך, עליהם יחולו לא ראיות דיני
 עם אחרת או זיו בדרך קשורים ׳בהיותם

סי שעיקרו חקירה דו״ח חיברו משמיצי,
נמ שלא מאחר ובידיונית. ד״מיונית פורית

 ביצעתי, ׳שכביכול למעיליות הוכחות צאו
 יחסי-אנוש ׳לקיים מסוגל ש,אינני פסקו

תקינים...׳״
מעבו פוטרתי אלה מימציאים רקע ״על

 ״קופחה בן־אליעזר, יריב מספר דתי,״
ל ׳ולעג.״ לאיבה מקור ׳והפכתי פרנסתי

 ל־ הסניות כל באלם נענו יריב דיברי
 כדי אלון, יגאל ׳לשר עד מישרד־החיוץ,

ה אנשי של התנהגותם פשר את לברר
 ־שהפרשה היתרעותי ״כל בפרשיה. קונסוליה

ו ישראל של ההסברה במאמצי מחבלת
 ועובדיו, הסטודנטים לאירגון עוול עושה
ובאטימות.״ הדדי בחיפוי נתקלו
 הכללי שהקונסול הסברה את שולל יריב

 בן־ארי, אורי (מיל.) תודאלוף בניו־ייורק,
 עיסו, משפחתיים״ ״חשבונות לחסל ניסה

ה בין קשר שיש תושב ״אינני וטוען:
 הדיח יריב) של (סבא שבן־גוריון עובדה

ה של להתנהגותה מציה״ל, בן־אירי את
 שלא לי ברי כי אם בפרשה, קונסוליה

 הקונסול של מצידו יתירה מחייבה סבלתי
הכללי.״
 בן- יריב מצהיר דודקישוט,״ ״אינני
 להיות עניין לי אין ׳מאידך ״אך אליעזר,

 וריש־ מחדל על שבחיפוי לתככים קורבן
 המעורבים לחשיפת הפל אעשה לפיכך עיות.

 יועד עימם, המלא הרץ למיצוי יעד בפרשה
 הסבל על מלא פיצוי ואקבל שמי שיטוהר

מישפחתי.״ ובני אני התנסינו שבו

דיין* ומשה סכו עם (מימיך) בן־אליעזר יריב
הסטודנטים מאירגון סולק הנכד — מצה״ל סילק הסבא

בוקוםגזלניק

365
 חופשיים ימים

בשנה

 שי + טמפונים 40 של חסכונית אריזה חדש!
בארנק טמפונים ב לנשיאת פלסטי ארנקון

 ביותר והבטוח הנוח הקטן הטמפון אויבה, טמפון
וחפשית, משוחררת הרגשה לך נותן בעולם

בשנה. ימים 365
והדוקים, קצרים מכנסונים ללבוש חובלי

 לטייל, לרקוד, תוכלי ביקיני. או מיני, חצאית
מלא. בבטחון בים ולרחוץ באמבט לטבול

 ונוח קל ולכו משפתון קטן .ס .<!טמפון
בארנק. לשאתו

 — ענק ספיגה בושר בעלי .ס .<) ■ טמפוגי
גדלים; 3ב: להשיג בעולם; הטוב

 הנשים למרבית :נורמל
רב. דימום עם לנשים !אקסטירה

.׳האחרון העולמי והחידוש
 לבתולות לנערות, מיני טמפוני

מועט. דימום עם ולנשים

^ 0
הז׳וקים! את נחסל אנחנ̂ו

והבטוחה המודרנית הדרו את אחת פעם נסי
הדוקים להשמדת

 מקבלת את שעה) /!2כ־ שלנו(שעורך חיטוי לאחר
נ בביתר דוקים יותר יהיו לא לשנה. אחריות תעודת

ת: • 790114־5־6 טל. ,18 מודיעין ר״ג, ל  059־3012 טל. אי
.481/75 עסק רש׳ .21 :הבריאות מש׳ ועתר
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אומנות כיצירת המעוצבים הטפטים שבאופנה המתנה
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