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שוחד בקבלת הואשם שופט
שופטים. של כית־דיךמישמעתי לפני עתה עומד כית־מישפט-מחוזי שופט

 מכהן הוא שגה כעיר מעורך־דין וטובות-הנאה שוחד בקבלת הואשם השופט
עורךדץ. אותו לקוחות של זיכויים תמורת כשופט,

 כולל זה, מישפט לצורך שמונה שופטים, של המייוחד בית־הדין־המישמעתי
אסו כזה כית־מישפט של הדיונים אחד. מחוזי ושופט עליונים שופטים שני כתוכו

וגזר־הדין. פסק־הדין גם וכן החוק, על־פי לפירסום רים
נגדו, מסעיפי־ההאשמה כחלק ככר הורשע לדין עתה העומד המחוזי השופט

להת השופט ייאלץ מישפטיים, חוגים הערכות על-פי ניתן. לאי עדיין גזר־הדין ואילו
ההרשעה. כעיקכות מתפקידו, פטר

 להעמיד החליט כית-המישפט-העליון שנשיא כך על תמיהה הכיעו אישי־מישפט
 כשהואיטם רגיל. כית-מישפט לפני ולא כית־דין־מישמעתי, לפני השופט־המחוזי את

 לדין הועמד הוא שוחד, כקכלת שופט־מחוזי, אז ״שהיה מי מלחי, אליעזר עודך־הדין
 כ־ זכאי יצא מלחי הציכור. מעיני הוסתרה לא כולה והפרשה רגיל, ככית־מישפט

מישפטו.
 לשופטי מיכתכים שיגרו המחוזי השופט מכהן שכה כעיר הפרקליטות עוכרי

 וליועץ־המישפטי■ לשר־המישפטים לישכת-עורכי־הדין, לראשי העליון, כית־המישפט
 מה המחוזי, השופט נגד כזה מישפט נערך אכן אם להם לגלות כיקשו הם לממשלה.

 אותו לפני להופיע להם שקשה טענו הפרקליטים פסק-הדין. ומהו ההאשמות הן
 כאותה כית־המישפט את השוטף השמועות גל כילגל אצלו, מישפטים ולנהל שופט
מיכתכם. על תשוכה קיכלו לא עדיין הפרקליטים עיר.

 ס מקו ב ר המ
אבו־חצירא

 הד״ר שר־הפנים, בין השבוע שנערכו בשיחות
 בגין, מנחם ראש־הממשלה, לבין בורג, יוסף

 החליטו אבו־חצירא, אהרון שר־הדתות, של בעניינו
 חסינותו את ועדת־הכנסת תסיר שאם השניים

 משר־הדתות יבקשו הם אבדחצירא, של
לחופשה. לצאת
 שר■ תיק שאת החליטו גס וכגין כורג

 החינוך, שר לידיו יקכל הדתות
המר. זכולון

 גידה פרס
ת ל ה א ד ד י מ

 שימעון ח״כ העכורה, מיפלגת יושכ-ראש
 שמפר שמי מקורכיו כאוזני טען פרם,

 לפניו הודה ל״ל׳אכספרס,״ הידיעה את
זאת. עשה שהוא

מדליף. באותו קשות נזף שהוא סיפר פרם

 נוסף חייב
למערר

 ניהלה לוי סטלה (מיל׳) אלוף־מישנה
 הצטרפותה כרכר המערך עם שיחות
זו. לסיעה

 לכנסת, ד״ש רשימת של 16ד,־ במקום מוצבת לוי
 סטף ח״כ של האפשרית התפטרותו ועם

 כחברת־כנסת. תושבע היא ורטהיימר
בכנסת. סיעת־שינוי כמזכירת לוי משמשת כיום

 הוגיד הושיא
מפיטורין

 שרם, ירחמיאל אל־על, של נידיורק סניף מנהל
 תוכנית־ במיסגרת השבוע, מפוטר להיות עמד

אל־על. של הפיטורין
 ידיד שהוא נכון, יצחק המדינה, נשיא

 מועצת■ ליו״ר טילפן שרם, של נעורים
 שביט, כומה ״אל־על״, של המנהלים

 נידהו השניים, של השיחה וכעיקכות
כשנה. שרם של פיטוריו

 חדשה תחרוח
ל״אר־ווד״

 מישרד־ פתיחת על בעיתונים, שהופיעה הידיעה
 חברה שותפה שבו בניו־יורק חדש נסיעות

 אל־על מראשי אחד עם יחד אלמונית אמריקאית
 אדום אור הדליקה נחתומי, מורים לשעבר,

אל־על. ראשי אצל
 חברת■ היא האלמונית שהחברה התברר

 האמריקאית המטוסים חכרת של כת
 החדשה השותפות ״סי־בורד״.

 סדירות טיסות של קו לפתוח עומדת
 טיסות ארכע שיפעיל ללוד, ניו-יורק כין

 ג׳אמכו. במטוסי שבועיות
מחיר את ככר קבעה החדשה החכרה

 הלוך־ לטיסה דולאר 590 כסך הכרטיס
 דולאר 100כ- נמוך זה סחיר וחזור.

 ״אל־על״. של כיותר הזול מהכרטיס
 שאם החדשה החכרה ראשי החליטו כן

 שלה, המחיר את תוריד ״אל־על״
 וישמרו שלהם המחיר את הם גם יורידו

 הדולארים. 100 של ההפרש על
 טיסות שתי להפעיל גם עומדת החדשה החברה

 אחת שבועית וטיסה לאמסטרדם, שבועיות
להונולולו.

 - הגדה מפקד
דאוטישמיות גורס

 פנוואמה הבריטית תוכניודהטלוויזיה עורכי
 הגדה מפקד עם שערכו מראיון קטעים קיצצו

 פעולות על בן־אליעזר. (״פואד״) בנימין המערבית,
 בגדה. הפגנות לדיכוי הצבאי המימשל
 הקצין של דבריו היו העורכים לטענת
 הצופים כאוזני להישמע עלולים

 ולגרום צורם, גזעני כדיבור הכריטיים
כבריטניה. אנטי־שמיות של לגל

 תירוש תקציב
קוצץ

 הקצבת על ביניהם החליטו והפנים האוצר שרי
 תוכנית־ של א׳ שלב למימוש לירות מיליון 400

 תירוש. המישטרה, של ההבראה
 דרש שפיר, הרצל המישטרה, מפכ״ל

 עכור לירות מיליארד 12 של סכום
 עכור לירות ומיליארד כולה, זו תוכנית

שלה. הראשון השלב

הטלוויזיה תבוטל

 בישיבת־ לדרוש עומד המר, זבולון שר־החינוך,
 שהוציא המיכרז ביטול את הקרובה הממשלה

 טלוויזית להקמת מודעי׳ יצחק שר־התיקשורת,
בארץ. כבלים
 סעיפים כמה ניצל שמודעי טוען המר

 את הוציא ועל־פיהם כחוק, כלתי־כרורים
 כולו הנושא המר, לדעת המיכרזים.

 שעליה רשות-השידור, כסמכות הוא
 מישרד• כסמכות ולא הוא, ממונה

התיקשורת.

■ גור צב
סבר כותב

 ירדן, אורון הילד של רוצחו גור, צכי
הפרשה. על ספר לכתוב עומד

 ברקת, אלה העיתונאית עם יכתוב הוא הספר את
בכלא. פעמים כמה גור את ביקרה שכבר

יוכפל כל־״ס־טק
 שידור את עתה מתכננים בטלוויזיה
 כשבוע. פעמיים ״כל־כו־טק״ התוכנית

 בימי לשידור התוכנית תעבור הראשון בשלב
מבט. מהדורת אחרי בשבוע, ראשון

ר פט ת ה ארד גזר
 הדוקומנטריות מחלקת־התוכניות מנהל

 התפטר גודארד, יוסי בטלוויזיה,
מתפקידו.

 במשך בתפקיד ולכהן להמשיך הסכים גודארד
 מחליף. לו שיימצא עד אחדים, שבועות
 בסוד, ההתפטרות דבר את לשמור החליטו בינתיים

בטלוויזיה. זעזועים למנוע כדי

הורשע הפריות עד
 אמור שהיה מי גושן, חיים עורך־הדין

 אשר של כמישפטו עד-מדינה להיות
 שידלין משום נשמעה לא עדותו אך ידלין,
 בית־ על-ידי הורשע באשמה, הודה

 לישכת־עורכי-הדין. •של הדין־המישמעתי
 מהלישכה, שנים לחמש הורחק גושן
 כעורך־דין. זו כתקופה לשמש יוכל ולא
 במישטרה הודאותיו סמך על הורשע גושן

 שוחד. ותשלום קבלת על ידלין בפרשת
 הקל, העונש על תמיהה הביעו עורכי־הדין

גושן. על שהוטל

טאומויס כתבים רק
 בעצה החליט, שפיר, הרצל המישטרה, מפכ״ל

 מערכת־יחסים על ארד, אריה דוברו, עם אחת
 המישטרה. לבין העיתונאים בין חדשה
 לענייני־ לכתבים האמנות להעניק החליט שפיר

 צבאיים. כתבים לגבי צה״ל שעושה כפי מישטרה,
 התנגדות עוררה שפיר של זו החלטתו

 שהחליטו לענייני-מישטרה, הכתבים אצל
מאומנים. להיות להסכים לא

 ■שדר גל״צ
■!□ בחצי ה

 מהדורת־ שידור שוקלת צה״ל, גלי הצבאית. התחנה
 הצהריים. בשעות נרחבת חדשות

 ההצלחה כעיקכות התעורר לכך הצורך
 החדשה המתכונת זוכה לה אשר הרכה

 ישראל״, ב״קול היום״ ״כחצי של
גזית. וגבי דק מיכאל עורכים שאותה

 הכללית המחירים עליית כעיקכות
נאלץ
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 שיהיה העיתון, מחיר את להעלות
שקלים. 10 מהיום החל




