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 בפירוש זו ״הרי שלמה. אומר רות,״
!״גניבה

 מישרד־ להם הודיע המישפחות, לדיברי
ני שלא כיוון החלה לא שהבנייה השיכון

 :רוני אומר במקום. לבנות רישיון תן
 קרקע שמכרו אחרי נזכרו;׳ הם ״עכשיו

י״ רישיון ללא
מת אינה הבנייה צחקו. השוטרים

 בין ממושך ויכוח בשל הנראה ככל בצעת,
 העירייה למישרד־השיכון. גיבעתיים עיריית

 במקום, גדול מגורים מרכז בניית מתכננת
 בני בניינים לשישה ארבעה בין שיכלול
מצ כזה מרכז אחד. כל קומות שמונה

 ובתי- גני־ילדים מיסחרי, איזור הקמת ריך
 לעירייה מישרד־השיכון בין והוויכוח ספר,
 הגוף יהיה מי של השאלה סביב. נסב

טרק הועלו בינתיים הפרוייקט. את שיבנה
ביישורו. והחלו השטח, על טורים

כאלטרנטי מישרד־השיכון הציע בשעתו
 ברמת- לגור לעבור ה״דירות״ לרוכשי בה

 לברר וביקשו לשם משפנו אולם אביב,
הדי שכל להפתעתם, להם, הסתבר פרטים

 שוב נותרו והם נמכרו כבר במקום רות
בלא־כלום.

 ״הם שלמה. אומר וכזב,״ שקר ״הכל
ובל חיינו את ולמרר אותנו לעייף רוצים

 פרטי, קבלן היה זה אילו הכל. שנעזוב בד
 אותו ומביאים במישטרה מתלוננים היינו
 במישרד להילחם אפשר איך אבל לדין,

?״ ממשלתי
 תל- למישטרת רוני פנה זמן־מד, לפני

 שר־השי־ נגד תביעה להגיש וביקש אביב
 על לשוטרים סיפר הוא פת. גדעון כון

 הבין הוא מצחוק. התגלגלו והללו הבעייה,
ה המשתכנים דבר. לעשות בכוחו שאין

 זה אך עורך־דין, לשכור ביקשו מרומים
לירות. אלף 120 של סכום דרש

 מים־ על הממונה סגן שהוא חנוכה, מר
״אי :להגיב תוקף בכל סרב החיסכון, עלי
 דובר בטיפול.״ העניין לדבר. מוכן נני

ה על *שמע ליש, יהודה מישרד־השיכון,
 ״העסק מעודכן. אינו כי נראה אך פרשה׳

 מכיר ״אני אמר. צרורה,״ צרה הוא הזה
 נפתר שהעסק חשבתי אבל הבעייה, את

״1 סודר לא עוד זה מזמן.

מישטרה
החזק ■ד ארוסה
 בסמכותו שומר השתמש האם

 לסתור כדי החוקית
קרוביו בין סיכסיד

? בתם עם שיצא גכה-צה״? לבין
 במילחמת נפצע 25ה־ בן ארינוס יורגו

חו תישעה ששכב אחרי יום־הכיפורים.
 כשהוא מהצבא שוחרר בבית־החולים, דשים
 20 בגובה ומנכות ממחלת־עצבים סובל

 עד לשרת ביקש נכותו למרות אחוזים.
 עם זאת. ועשה שלו, החובה שירות תום

 כחאל־ עובד החל כשנה, לפני שיחרורו,
 כיום ובמועדוני־לילה. בחתונות טוריסט

 בשיכון שכורה בדירה לבדו מתגורר הוא
דר את מוצא החל הוא בתל-אביב. בבלי

 בפרשה מסובך עצמו מצא ואז בחיים, כו
משונה.

יורגו: מספר
 במסיבה כחודש, לפני בחורה ״הכרתי

 ממוצא שהיא לי סיפרה היא בכפר־סבא.
 בת והיא קורקין ששם־מישפחתה רוסי,

ש כיוון בעיניה, חן שמצאתי נראה .17
 היא למחרת ביחד. נשארנו ערב באותו

 עד אצלי ונשארה בתל-אביב, לדירתי באה
 בערב, יום באותו בבוקר. ראשון יום

ומדב אמה עם שוחחתי אליה, כשטילפנתי
 אותי. להכיר רוצים שההורים הבנתי ריה

נת לביתם וכשהגעתי לכפר־סבא, נסעתי
 לה קרא אביה צוננת. בקבלת־פנים קלתי

 צעק הוא ממני. שתיפרד לה ואמר מחדרה
 !׳ולתמיד אחת פעם זה עם ,נגמור :והכריז

 עצבני, והיה עליה שצעק למרות אבל
 מצטער, שהוא לי ואמר בנימוס אלי פנה
 היתר, היא כשעזבתי, ללכת. עלי אבל

היסטרית.
 מה לברר כדי אליה טילפנתי ״למחרת

 הוא אותה. היכר, שאביה פחדתי שלומה.
 שמאז עלי וצעק השפופרת, את הרים

הו והוא היסטרית. הפכה היא שנפגשנו
תס עוד ואתה תבין, ,כשניפגש סיף:
 אבל ברצינות, דבריו את לקחתי לא !׳ תבך

 איתה, להתראות להמשיך שלא החלטתי
הוריה. ועל עליה להכביד לא כדי

 זה אחרי ״יום יפה. בצורה יגמור
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את תבע בר־אל
למה לדין, העונד
קובלש הגיש

במישטרה,
נתנו והעובדים

יחזקאל גגו תלונה
געשי הם אלה
בטלוויזיה ■ום־יום

בידושלים העדבית
 מנהל כנגד הפנימית מידחמה ןיץ

נע בר־אל, יצחק הערבית, הטלוויזיה י 1
מישורים. בשני רכת

 מח- מנהל מילחמת היא האחד המישור
 הערבית, הטלוויזיה של לקת־התוכניות

 פתאל. סלים זה, במוסד שניים ומספר
הער הטלוויזיה הפרדת יוזם היה פתאל

 הבטיח וחצי שנה ובמשך מהעברית, בית
 השידור, רשות מנכ״ל לו והבטיח וחזר
 מנהל הבכירה: העמדה את ליבני, יצחק

הערבית. הטלוויזיה
 בר־אל, ניצח השניים בין בהתמודדות

 בשלב התקפל שליבני משום היתר בין
 ואפילו קשה, התמודדות זו היתה מסויים.

 שישב רשות־השידור, של המנהל הוועד
לב הצליח לא זה, לעניין כוועדת־מיכרזים

 אחת, בישיבה המועמדים שני בין חור
 ] (העולם חוזרת ישיבה לקיים היה ונאלץ

).2131 הזה
 את בגלוי להשמיץ מוכן אינו פתאל
 מי כל בפני טוען אף ובר־אל בר־אל,
 ידיד להיות רוצה שהוא לשמוע, שמוכן

בש לחיות חייבים השניים וכי פתאל, של
 כל של עושי־דברם אולם זה. עם זה לום

 חומר מעבירים ונאמניהם מהשניים אחד
 כנגד אחד כל ולאישי־ציבור, לעיתונאים

השני.

הביו♦,." לא
שהו ופתאל, בר־אל בין חמה מיל -ך
 הרבה׳ אלגנטי מישור על היא בס, • י

השמ מילחמת לכנות אפשר אם — יותר
 מילחמת מאשר — אלגנטית מילחמה צות
 ומיל- בבר־אל, זוטרים־יחסית עובדים שני

בהם. שלו חמתו
ה בטלוויזיה בכיר מפיק למדן, יעקוב
 כתב שהיה מי יחזקאל, ועזרא ערבית,

 רשות־ דובר עוזר וכיום הערבית, הטלוויזיה
 ל־; ביום רבות שעות מקדישים השידור,
ולאי בר־אל, את להכשיל כיצד מחשבה

 ן עמוקות נפגעו השניים נגדו. חומר סוף
 מנהל בהיותו בר־אל, להם שעשה ממעשים

 הטלוויזיה במיסגרת הערבית הטלוויזיה
 לסלוח או לשכוח מוכנים ואינם הכללית,

אלה. עוולות על לו
 יחזקאל עזרא היד, בר־אל יוזמת פי על

כש תמימות, שנים שלוש משך מושעה
מעבו .ושובת משכורת חצי רק מקבל הוא
 בר-אל עליו העליל יחזקאל, לטענת דה.

 היה לא שהוא משום רק עלילות־שווא,
 בר־ של עושי־דברו למחנה להיכנס מוכן
 ״ואסל זאת, מגדיר שיחזקאל כפי או אל,
 בר־ של תלונותיו בעיקבות בר־אל״. של
 מיש- בית־דין בפני יחזקאל הועמד אל

 ,הוא ולדבריו רשות־השידור, של מעתי
 של חקירתו שנות שלוש במשך עבר

גיהינום. מדורי שיבעה זה בית־דין
 של המישמעתי בית־הדין של פסק־הדין

 !חוק פי ועל חסוי, הוא רשות-׳ד•,שידור
 תום לאחר גם בפירסום, אסור המדינה

 שבעיק־ הוא, שברור מה אולם הדיונים.
 מעבודתו יחזקאל פוטר לא פסק-הדין בות

 בתפקיד בה לעבוד ממשיך והוא ברשות,
ההשעייה. לפני לו שהיה מכפי יותר בכיר
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