
את א□ רק

 דינמית, יסודית, נאה, הופעה בעלת את אם רק
 עם קשר ליצור ורוצה מסוגלת היודעת, — חריפה
עסקים). (אנשי אנשים

 להרוויח ורוצה קשה לעבודה בנויה את אם רק
— הרבה

י א ו  הפרסום, בענף במכירות איתנו לעבוד ב
 בסגנון כתיבה המשלבת ומגוונת עצמאית בעבודה

עיתונאי.

 ״נציגה״) (עבור ת״א 7089 לת״ד ידך בכתב פני
טלפון. ומס׳ חיים קורות בציון
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בני תת־ניצב במישטרה׳ חקירות־הונאה
ה הבדיקה תוצאות את למסור זיגל, מין

 יובל הפרופסור בענייו שנערכה ראשונית
 אהרון תל־אביב, מחוז פרקליט לעיון נאמן
■שדר.

 יגאל הזה״ ״העולם פתב מדווח
לבים:

 נגד חשדות לחקור התחילה המישטרה
האש על הפירסומים בעיקבות נאמן יובל
 תל- אוניברסיטת נגד אלמוג צבי מות

וחקי מאמריקה, תרומות בענייני אביב,
לאמנויות. בפקולטה המישטרה רת

 הפרופסור של בעבר, מעובדיו, אחד
 למיש־ מסר תל־אביב, באוניברסיטת נאמן
 נאמן כי וטען מיסמכים, הכולל תיק טרה
ונוש למענקי־מחקר הנוגעות עבירות עבר
אחרים. אים

 שנת סוף ועד 1969מ־ בתקופה מדובר
 פרופסור נאמן היה זו בתקופה .1971

האוניברסיטה. נשיא ואחרי־כן לפיסיקה,
האוניבר מן וקיבלה ביקשה המישטרה

 חשבונות ובדקה רבים, מיסמכים סיטה
הע זה בשלב לתלונה. הנוגעים שונים׳

 ה־ ליועץ הראשונים מימצאיה את בירה
 תפתח אם שיחליט כדי לממשלה, מישפטי
 החומר את תגנה או רישמית, בחקירה
 פרק־ כי החליט המישפטי היועץ שבידיה.

החלטה. יתן ליט-המחוז
 החומר מן כי מסרו בפרקליטות מקורות

 בסדר־גודל הן עבירות, היו שאם מסתבר
 אם כלל ברור ולא בו, לדון כדאי שלא
 של תוצאות היו שמא או במכוון, נעשו
ההח כאילו הכחישו המקורות לקוי. נוהל
 להמשיך למישטרה לאפשר שלא לטה,

ב מקורה אזרח, כל לגבי כמו בחקירה
נאמן. של הפוליטי מעמדו
 כלל לו ידוע לא כי אמר עצמו נאמן

 גונבו כי אם נגדו, כלשהי חקירה על
ב הנעשות בדיקות על שמועות לאוזניו

 אמנון האוניברסיטה, מנכ״ל אוניברסיטה.
דבר. יודע אינו כי אמר גולן,

מישטרה
דדויות פרוצות

 שהחלה מישמרתית, חקירה
ממישור■ הוראה בעיקבות
 כאיזור פי העזתה הפגים,

דתיות פרוצות פועלות תל־אביב
אין? או דתיות פרוצות יש האם

 המישטרה שניהלה החקירה נושא היה זה
 סגן אפל, שלום פקד — מקציניה אחד נגד

בתל-אביב. המוסר מחלק ראש
 כאשר שבועות, כמה לפני החל הכל
 עיתונאים מסיבת בעת אפל, פקד הכריז

 באי- כי תל-אביב, מחוז במטה שהתקיימה
 ידיעתו, מיטב לפי פועלות, תל-אביב זור

הידי דתיים. מבתים הבאות פרוצות שתי
 העיתונים, בכל נרחב לפירסום זכתה עה

בכותרותיהם. אותה שהדגישו
 שר של לשכתו עובדי בעיני כי מסתבר

 עצמו את המקיף בורג, יוסף ד״ר הפנים,
 על הידיעה חן מצאה לא דתיים, בעוזרים

 יצאה השר מלשכת דתיות. פרוצות אודות
 שמסר, אפל, נגד בחקירה לפתוח הוראה

בלתי-נכון. מידע כביכול,
 על בורג השר ידע לא שהתברר, ממה

 עוזריו כי אם ממישרדו, שיצאה ההוראה
 נוצר ובמישטרה זאת, להדגיש טרחו לא

בחקי מעוניין בעצמו השר כאילו הרושם
 בחקירה והוחל תיק נפתח מכך כתוצאה רה.

בעניין. מזורזת
 אפל שמסר הידיעה כי העלתה החקירה

 פרוצות שתי פועלות אכן, ובאיזור, נכונה,
 את למסור סרבה המישטרה אולם דתיות.

במישפחות. לפגוע שלא כדי שמותיהן
נסגר. אפל נגד החקירה תיק

החי
ח אנקות מ״ל

 השומרים גילו להסתעתם
 התקשר הגוגח המצלצל פי

מפית־חמישסמ
 את החריד הטלפון של הרועם צילצולו

מנו בחוסר התהפכה ורד* הלילה. דממת
 מגששת יד ושלחה הגדולה, המיטה על חה
מנורת את הדליקה היא המכשיר. אל

בדוי. שס *

 אחת בשעון. והביטה מיטתה שליד הלילה
 בשעה לצלצל יכול ״מי חצות. אחרי
חשבה. ז״ כזאת

מנומנם. בקול אמרה ״הלו!״
 הקול לחש איתך,״ לשכב רוצה ״אני
הקו. של השני מעברו
ורד. חקרה סמני?״ רוצה אתה ״מה

 לפרט האלמוני הקול התחיל זה ברגע
 המיניים, מאווייו את ההמומה ורד באוזני
בלחישות. הסבריו את מלווה הוא כאשר
 כעבור אך בכעס, הטלפון את טרקה ורד

 היא הטלפון. צילצול שוב נשמע רגע
 על מונחת הטלפון שפופרת את השאירה
ונירדמה. השולחן,
 עצמו. על הסיפור חזר שלמחרת בלילה

 הטלפון. צילצל חצות אחרי באחת שוב,
 הלחשני קולו את שמעה ורד ענתה כאשר

 דרש מיני, מגע באוזניה שתיאר גבר של
 תטרוק אם כי ואיים לו, תתמסר כי ממנה

בה. יפגע השפופרת את
 ,29 בת רווקה ורד, שיתוף־פעולה.

בחיפה, ממשלתי במישרד כפקידה העובדת

נאמן פרופסור
חוקרים? מה

אח שבועות אחרי רק למישטרה התקשרה
 יתייאש האלמוני כי קיוותה אז עד דים.

נפסקו. לא הסיוטים אולם להטרידה, ויפסיק
 נאמר חיפה למישטרת ורד פנתה כאשר

 האלמוני, עם פעולה ולשתף להמשיך לה
השיחות. מקור על לעמוד שיובלו על־מנת

 לצילצוליו בסבלנות לענות המשיכה ורד
 כמעט שלמים לילות ולבלות האלמוני של

 גרום פרץ רס״ר פנה בינתיים שינה. בלא
 אל חיפה מישטרת של ממחלקת־הבירורים

הס ואז בחיפה, מישרד־התיקשורת אנשי
בירושלים. השיחות מקור כי תבר

 מישרד־התיק- של איש־הביטחון הופעל
מרחב-ירושלים. ומישטרת בירושלים שורת

מה עד הסתבר החוקרים של להפתעתם
 מיספר מטלפון נעשות השיחות כי רה

 בבית- הטלפון מיספר שהוא ,02־287106
בירושלים. המחוזי המישפט

 ומצאה חקרה מרחב-ירושלים מישטרת
 בבית- נמצאים הלילה של אלה בשעות כי

קבל שמירה חברת של שומרים המישפט
בית־המישפט. עם גם שעובדת נית,

 ואחד זקנים שניים היו השומרים בין
שבי הצעיר את עצרה המישטרה צעיר.
 הודה ובחקירתו ,33 בן לוי מרדכי ניהם׳

בכל. הצעיר
 את להגיש המישטרה עומדת בקרוב

ירו נשות יכולות בינתיים לתביעה. התיק
בשלווה. לישון וחיפה שלים

מישפט
מק־גוד־ת וגד מל;־ד!ויד

 זכה ישראלי םעל־מיסעדה
 שגידולה מישפטית, במערכה

 חמיסעדות רשת גגדז
בעולם הגדולה

 השם את מגן דויד בחר כאשר
 לפני שהקים החדשה למיסעדה 0^¥1ט

 בתל- 39 פרישמן ברחוב משנה למעלה
ה חסידי כי אולי, לעצמו, תיאר אביב,
 בגלל מיסעדתו את יחרימו העברית לשון

)96 בעמוד (המשך

2187 הזה העולם44


