
ר שח
 חבר־כנסת הוא חשאי הודה

 מיפ־ של האחוריים מהספסלים
 תימני, ממוצא הוא ודהעבודה.

 התשי־ לכנסת ונכנס נתניה, שב
 הקדנציה. לסוף סמור רק 1

 גם לו הבטיחה ח״ב היותו נדת
 העשירית. בכנסת ום

 חשאי יהודה יצא שעבר :שבוע
 שאילתה הגיש הוא למוניותו.

 ה־ בגין. מנחם אש־הממשלה,
 שהשר־בלי־תיק קבעה וילתד.

 לפני עד שכיהן מי מודעי, זק
 קיבל כשר־האנרגיה, חודשים ה

 קשורות שהיו בלתי־חוקיות, לות
 ת-ישראל,1מדי של יסקות־נפט

 מופקד. מודעי היה ליהן
סבי מנחם הכנסת, ושב־ראש

ממע כאחד דווקא ידוע אינו ,,
 היריבות מודעי. השר של יין

 הליברלית במיפלגה השניים
 המותר גבול את רבות פעמיים רה

 זאת למרות פוליטיות. •ימיות
 השאיל- להצגת סבידור הסכים
 עם יחד מאשימה. כה בצורה

מחדש, השאילתה נוסחה אי
 בנוסח גם אולם הכנסת, תקנון י

נו להדליק כדי היה יותר תון
 רבות. אדומות !

 שאל שלו המרוככת :שאילתה
בגין: את אי

 שבעיסקות־ הדבר נכון ,האם
 על־ידי שנעשו מסויימות, ז

 מ־ נפט לרכישת שלת־ישראל
 ,1981 עד 1977 בשנים מי־חוץ,

 לשר לחוק, המנוגדות עמלות גנו
? משלודישראל

 האמור שהשר הדבר נכון ,האם
 י מודעי יצחק השר 1

ףשמועות לידיעתך הובאו האם קי ת אי מ ש כ (עם ח גרופוי) פסח ח״

למי?
 חשאיות. על לשמור ביכר חשאי

 פרטים לגלות תוקף בכל מסרב הוא
ל במודעי. שהטיח ההאשמה על

 עם שוחח לא מעולם הוא דבריו,
 שום לו ואין פנים־אל-פנים, מודעי

 בשלב אגלה אני ״אם נגדו. דבר
 אחשוף אני מהחומר, פרטים זה

המצוי איש שהוא שלי, המודיע את

נוס המתוקנת שהשאילתה למרות
 אותה פסל סבידור, של בעזרתו חה

שבינ סבידור, של ממלא־מקומו
 כהן, מאיר ח״כ לחופשה, יצא תיים

איש־תירות.
 לפרשה יש חשאי לדברי אולם

מ ביותר, מסוכנים המשכים
 סיפר חשאי השאילתה. למוסד חוץ

 שיחה על מיפלגתו לראשי השבוע
 ובין בינו שנערכה ביותר, מוזרה

 יושנדראש הוותיק, איש־חירות
 השיחה ליבני. איתן ועדודהכנסת,

 — חשאי דברי לפי — התנהלה
 מיכאל אחר, ח״ב־חירות בנוכחות

הבא: בנוסח דקל,
בדר ד״ר את מכיר אתה : ליוכני

?״ בנתניה גר ״אתהזה? :יין

(משמאל)* המישטרה ומפכ״ל מודעי(מימין) מותקף
שותק

 זה בגלל כי הדבר נכון האם
 כשר־האנרגיה מודעי מונה
הנוכחית?״ זשלה

י י אי ח ש ח הני את סיים ש
 שלו, השאילתה של הסופי סוח
 מזכיר־ סגן באוזני אותה קרא

 אחר־כך יעקובסון. שמואל סת,
 שדורש כפי בכתב, אותה ר

;נון.
ה בכותרות פורסמה שאילתה

 מודעי, העיתונים. של זיות
 לא חמורה, כה בהאשמה אשם

 הקודמות, לפעמים בניגוד :.
 מודעי יצחק השר הואשם זן

 ובהת- בהכחשות ויצא זיתויות,
ל הפעם מודעי בחר ן־נגד,

ק.
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הב אני בעיסקי־הנפט. והמעורה
 לחשוף שלא זה בשלב טחתי
בדיבורי.״ עומד ואני אותו,

 לדעת שצריך שמי משוכנע חשאי
 עליהן. יודע מודעי של העמלות על

 שראש־ שלו בשאילתה גם רמז הוא
 כולה הפרשה על יודע הממשלה

 מעיני להסתירה ביכר רב, זמן כבר
 להשאיר הסכים לא גם אך הציבור,

תיק־האנרגיה. את מודעי בידי

עוד
לך<״ נראה

 יחליט לא חשאי אם כי ראה ך
 — המצוי החומר את לפרטם *

 הפרשה. תישכך בידו, — לטענתו
 ייאלץ לא אפילו ראש־הממשלה

דוכן־הכנסת. מעל עליה להשיב

ויינשטיין. אריאל באמצע: *

 שנים משך ח״ב־חירות שהיה (מי
?רבות)

: אי ש כן. ח
: י בנ בנתניה? גר אתה לי
: אי ש כן. ח

בני !לך נראה עוד אנחנו :לי
אי ש  על תענו בבקשה, :ח

השאילתה.
בגי  עוד אנחנו ככה. לא :לי

אישי. באופן לך נראה
 עוד אירע זו שיחה על נוסף

 לוועדת- הוזמן חשאי מוזר. דבר
 שהוגשה בתלונה לדיון הכנסת

 אצל לגלות מאמציו כל נגדו.
 את מרפי, מזל מזכירת־הוועדה,

 עלו מגישה, ואת התלונה מהות
 שהיא מאז לראשונה בתוהו. כה עד

 ועדת- כמזכירת בתפקידה מכהנת
 דבר, יודעת מרפי מזל אין הכנסת,
 להתקיים שעומד העובדה מילבד

חשאי. ח״כ נגד בתלונה דיון
לדיון, לבוא מתכוון אינו חשאי

 הוועדה, יושב־ראש אותו ינהל אם
 איים שלדבריו מי ליבני, איתן
 השר ומפורשת. אישית בצורה עליו
האח בימים התחמק מודעי יצחק
 כולה הפרשה על מלהגיב רונים

הזה. העולם באוזני
 ואם חשאי, ח״כ ייבהל לא אם

 עלולה אמת, הם שדבריו יימצא
 שחיתות של פרשה כאן להיחשף

 כמה פי גדולה שהיא ציבורית,
 יותר ומסוכנת נפט, נתיבי מפרשת

 צור. ומיכאל ידלין אשר מפרשות
 שהטיח יתברר זאת, לעומת אם,

 והוכחה, ביסוס ללא האשמות, סתם
 — אחר מסוג שערוריה זאת תהיה
 חבר- חסינות של לרעה ניצול

תביעת־דיבה. מפני המחוסן הכנסת,
 ״אם חשאי: יהודה השבוע טען
 בהאשמות אותי מאשים היה מישהו
 הייתי אשם, הייתי לא ואני כאלה,
 את ומקדיש רבה בחומרה מגיב

 את להוציא כדי וכספי זמני כל
 זאת, לעומת מודעי, לאור. האמת

ו■ ינאי יוסי שותק.״

במדינה
 )5 מעמוד (המשך
 איש מנסים, דיין ומשה וייצמן

ה או הישירה דרכו פי על איש
 לבעייה. תשובה למצוא מבולבלת,

הצ השבוע, שהשמיע הדברים עם
זו. לליגה גור מוטה גם טרף

ת תדרו ס ה
ת ל כ ש ה

!משכורת המקום
 ההסתדרות מבקר דו״ח

 מותח עתה, שפורסם
 אי־הסדרים על ביקורת

 שד שיתופית כאגודה
הקואופרציה מרכז

ההסתד מבקר שטנגר, שלמה
 האגו־ מאזן את לקרוא סיים רות,

לתד וגילה עזרה, דה״השיתופית
 משלושה יותר של שסכום המתו

 לעובדים שולם לא לירות מיליון
.1978 בסוף

 ליבו תשומת את הפנה שטנגר
 הקואופרציה, מרכז יושב-ראש של

 שבחשבונות לעובדה זיו, ישראל
 רב. כה סכום הצטבר שכר עתודת

מוס החלטות פי שעל השיב זיו
 להשתתף הוחלט ההסתדרות דות

 תמורת לתשלום מהרווחים בחלק
ולבניהם. לעובדים גבוהה השכלה

 עזרה עובדי את שמכיר מי כל
 מדובר לגחך. שלא היה יכול לא

 ניקיון, לשירותי שיתופית באגודה
 מתוך אחת — ואחזקה שמירה
 מספקת היא דומות. אגודות שלוש

והעוב שונים, למוסדות שירותים
התחתון. המעמד מן נשים הן דים

מסוג אינן מדובר שבהן הנשים
המסור המבנה לשורשי לרדת לות
 עזרה, של המישנה אגודות של בל

 מעובדיהן שיתופיות. אגודות שהן
 האיגוד של להגנה הזכות נשללת

 משום לעבודה, ובית־הדין מיקצועי
 ולא בקואופרטיב, חברות שהן

 עובד־ יחסי תקנות עליהן חלים
מעביד.

עש בעזרה פתקז־ת. צילומי
 של נציגים — הנהלה חברי רה

 מועצת־ ושל הקואופרציה מרכז
 האגודה מנהל תל־אביב. פועלי

 1968מ־ והחל המרכז, עובד היה
 לחוקת- בניגוד במקום עבד הוא

ש ההסתדרות, עובדי של העבודה
 תעלה שלא לכהונה אותם מגבילה

 1980 בינואר שנים. ארבע על
מהמר פיינג, יצחק המנהל, פרש

באגו כשכיר עובד הוא וכעת כז
 עובדות גם מועסקות בעזרה. דה.

ישי לעבודה המתקבלות זמניות,
ששי מפקח־העבודה, על-ידי רות,
שכרן. את קובע דעתו קול

ה את שביקר ההסתדרות מבקר
 המשכורות שעתודות גילה אגודה
הח ללא נרשמו בזמן שולמו שלא
 חברי של הכללית באסיפה לטות

האגודה.
מת שהיא השיב האגודה מנהל

 הוחלט ולכן רבה, בזהירות נהלת
 יקבל בעזרת וחבר עובד כל כי

חוד למיספר יחסית ,13 משכורת
שה לכך בנוסף זאת עבודתו. שי

לרכי לעזרה מיועד בחלקו, כסף,
 ול־ לעובדות גבוהה השכלה שת

משפחותיהן.
 שולמה אכן אם ציין לא המבקר
הז אחר בסעיף אך ,13 משכורת

 פיתקות צילומי היו שבידיו כיר
 שכר שולם שלפיהן חתימה, ללא

הסד אי זמניים. לעובדים עובדה
 החשבונות, הנהלת במערכת רים
ה בהגשת שיטתי פיגור עם יחד

 לגידול הסתם מן יביאו מאזן,
 שלא השכר בעתודות משמעותי

•1978 מאז שולמו,
שפור הדו״ח, את סיים המבקר

 לשיפור בדרישה ,1981 ביולי סם
 מאד יתכן אך שהתגלו, הליקויים
 האגודות רשם יתערב שבפרשה

פי על לצוות בכוחו השיתופיות.
ש הכספים תשלום האגודה, רוק

 לחברי בלתי־חוקי באופן הצטברו
האגודות.

 ארו ׳מאה
 לחודש דוות

 ושווו ואריק
 [?■שבסים #

ובקנדה בארץ
בלשים *

ם י פגוש י מ *

רד ריה סכו רו  שמח היה ג
״ שב לבית בא הוא וטוב־לב. י

ה במושבה בן־נון, יהושע רחוב
 ידידתו. בחברת בירושלים, יוונית

 ממתינה לו, הבטיחה היא כך שם,
 ובילוי מעולה ארוחת־ערב להם
 בית- מתקופת חבריה עם נעים

הספר.
תח מישרד־ה מנכ״ל גרוסבודד,

בחב בטוח עצמו הרגיש בורה,
 מתרועע הוא אסתר. ידידתו רת

 וכפי אחדים, חודשים מזה איתה
לא ״למד מידידיו, לכמה שסיפר

אותה.״ הוב
שער מישטרת־ירושלים, אנשי

למ דיווחו הדירה, על תצפית כו
 לדירה. נכנס שגרוסבורד פקדם

 ממעקב, גרוסבורד את הכירו הם
 ת אחרי המיקרה, לפני חודש שערכו
 אני אסתר. הירושלמית, ידידתו

אס ששמה ידעו לא שי־המישטרה
וש טיטינה, ששמה ידעו הם תר.
לעבריינים. מקורבת היא

 תת- מישטרת־ירושלים, מפקד
 מזה שידע קומפורט, רחמים ניצב

הרו יחסיו על אחדים שבועות
 מישרד־התח־ מנכ״ל של מנטיים
ב להתערב שלא החליט בורה,
להת נוהג אינו קומפורט עניין.

 שאינם אנשים של במעשיהם ערב
 שגרוס־ העובדה החוק. על עוברים

 אינה בדוקאית עם מתרועע בורד
פלילית. עבירה בגדר אופן בשום

 ״אכלתי ^
אותה!״

ה 0 ך בד עו  הגיע שגרוסבורד ה
 חשד שלפי לבית, ידידתו עם י■

 בסמים, בו משתמשים המישטרה
המנכ״ל. על רבב הטילה לא עדיין

 גרושתו כהן, שרה בעלת־הבית,
 הרצח־ מנרצחי אחד כהן, עזר של

 הפשע מראשי אחד שהיה הכפול,
 פלילי. עבר חסרת היא בירושלים,

ש יודע מתחיל שוטר כל אולם
 עולם- את היטב מכירה כהן שרה

 מהתקופה עוד הישראלי, הפשע
עזר. של אשתו היתה שבה

 , הוא לדירה, גרוסבורד כשהגיע
ידי של חבריה מילבד בה, פגש
ב עצמו שהציג צעיר גם דתו׳
 ידעו בחוץ השוטרים לוי. מיכה

 מיכה אלא אינו לוי מיכה כי
 אסלן, יחזקאל של אחיו אסלן,

 מעזר לא־פחות מפורסם עבריין
כהן.

 דבר, עוד ידעה המישטרה אך
 1 ידע לא שהוא טוען שגרוסבורד

מוק מודיעיני מידע על-פי אותו.
 שנערכו במעקבים שהצטבר דם,

 אחרי לכן קודם רבים שבועות
וביכלל אדוחת־הערב, מוזמני כל

המעצר אחרי


