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 נגד כתב־אישום יוגש הקרובים בימים

 ועורן־־דינם סטודנטים עסקני 11
 מידמה זיוף, בעבירות שיואשמו

והפרת־אמונים.
 בחברת קשורים כולם החשודים

 אגודות־הסטודנטים, של הנסיעות
 הקימו שהם נוספת ובחברה איסת״א,

לייכס. איסת״א —
 רב זמן מזה העוקב הזה, העולם

 באגודות־הסטו־ מעשי־שחיתויות אחרי
 תל- מחוז פרקליט כי גילה, דנטים
 מכין אור, יעקב וכלכלה, למיסוי אביב

 פוליטית. סערה שיעורר כתב־אישום,
 העתודה אנשי כולם הם הנאשמים

 הנושאים החרות, תנועת של הצעירה
מנהיגיה. בעתיד להיות עיניהם

הם: החשודים תריסר
מנכ״ל — חיננזון יעקב •

 יושב־ היה 1972ב־ ליינס. איסת־א
 בבאר־שבע, אגודת־הסטודנטים ראש

 יושב־ אחד, חודש במשך ואחר־כך,
 מפעילי הארצית. ההתאחדות ראש

 המעליות חברת בעל הוא אביו חרות.
נחושתן.

 יושב־ראש — האובן אלי •
 ואחר־כן־ 1978ב־ בתל־אביב האגודה

 מטעם הארצית ההתאחדות יושב־ראש
 וחבר החרות בתנועת עתה פעיל חרות.

סודא של מועצת־המנהלים  ליינס. אי
 ולמיש־ למעצרו שהביאה היא עדותו

 בתל־ אגודת־הסטודנטים יו׳׳ר של פטו
 וגניבה זיופים בעוון קראוס, אלי אביב,

מהאגודה.
 מקורב — מרום אהוד •

 בהתעשיה מנהל החרות. לתנועת
 מנהלי מועצת וחבר האווירית
 אגודת יושב״ראש היה איסת״א.

בטכניון. הסטודנטים
 1982ב־ — אברמום אלי •

 הסטודנטים אגודת יושב־ראש היה
 בקריה כמהנדס עובד בבאר־שבע.

 מועצת-המנהלים חבר גרעיני. למחקר
איסת־א. של

 לשעבר — רוזנברג צבי •
 בבר־ אגודת־הסטודנטים יושב־ראש

 וחבר בהשכלתו מישפטן אילן.
איסת־א. של מועצת־המנהלים

 מנכ״ל לשעבר — קין ליאור •
 איסת״א הקמת אחרי איסת״א.

 שהפכה תיירות, שירותי הקים ליינס
חבר ליינס. איסת״א של יועצת־לנצח

ליינס. איסת״א של מועצת־המנהלים
 לשעבר — דבורין זוהר •
 הקמת אחרי איסת־א. מנכ׳׳ל

 את קון עם ביחד יסד ליינס איסת״א
 הוא בע־מ. תיירות שירותי - לייזר

 של ובעלה דבורין חיים השופט של בנו
 פנינה המרכז, מחוז פרקליטת סגנית

 של מועצת־המנהלים חבר דבורין.
ליינס. איסת״א

 חרות פעיל — צדן נפתלי •
 מועצת־המנהלים יושב־ראש מחיפה,

 צחי של כיורשו שנבחר איסת״א, של
לוי. דויד השר לאנשי מקורב הנגבי.
ה עורך־דין — מעוז פנחס •
 באוניברסיטת למישפטים מרצה חברה.

בר־אילן.
מבקר — שלום ראובן •

שלום עוזר־שר
- עצמם מינו החבריה

 של עוזרו ליינס. ואיסת״א איסת־א
מרידור. יעקב לכלכלה, השר

 לשעבר — אלטמן דויד •
 של אגודת־הסטודנטים יושב־ראש
 התאחדות־ ויושב־ראש בר־אילן,

 המפד״ל. איש הארצית. הסטודנטים
 בר־אילן. אוניברסיטת מנכ״ל כיום

 של המנהלים מועצת יושב־ראש
ליינס. איסת־א

 לשעבר — אלמוזלינו אבי •
בתל־אביב. באגודת־הסטודנטים פעיל
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 בהו שיש מעשים על מידע ועוד
 פליליוו לעבירות ראיות לכאורה,
 פחו קצת לפני למישטרה, הועברו
 החוג את העבירה המישטרה משנה.

 א להעמיד והמליצה לפרקליטות
לדין. החשודים

 החוג הועבר עיכוב, למנוע כדי
 ומק ירושלים, מחוז לפרקליטות

 למיס תל־אביב מחוז לפרקליט
וכלכלה.
 גייו ליינס איסת־א אנשי
 שמוא של שירותיו את לעזרתם

 בחירו לטפל ונאלצו תמיר,
 שעוג החברה, של רישיוך־הטיס

 בטענ מלשרד־התחבורה על־ידי
 מהגבלו חרגה ליינס שאיסת־א

הזיכיון.
 ש לעיונו החומר הועבר בינתיים

 למים תל־אביב מחוז סגן־פרקליט
 בחום עיון אחרי עיטם. אורי וכלכלה,

 אוו יעקב לפרקליט אותו העביר הוא
לדי והעמדה כתב־אישום הכנת לשם

 לבית״המישפ נמסר אף זה מידע
 רשיו חידוש בעניין שדן העליון,
 אחו ליינס, איסת־א של הטיסות

 מישח נגד לבג׳׳צ פנתה שהיא
 יוע! גם השתתף זה בדיון התחבורה.

 צו אלא שאינו שר־התחבורה, של
 זכת אגב, איסת״א־ליינס, הנגבי.

בעתירה.
 2 של מישפטים יחל כאשר
 הסת מן יחשפו ברשימה המופיעים

 בשילט הקשורות רבות פרשיות
השונות. באוניברסיטות הליכוד

 עסל קראוס, אלי של מישפטו
 שהואש מתל־אביב, הסטודנטים
 קצ רק אם־כן היה בשחיתויות,

הקרחון.
1 בדציוןציטרין

האובן מועצת־מנהלים חבר
עצמם של -

 כל את לעצמה לקחה היא קצר זמן
 איסת־א רכוש איסת־א. תפקידי

 וסניפיה שלה הבנק חשבונות בארץ,
א תמורה ללא הועברו בחו״ל  לאיסת׳
 של החברה רוקנה כך ליינס.

תוכן. מכל אגודות־הסטודנטים אלטמן מנכ״ל
החברה של במועצת־המנהלים - כיועצים -

 כמנד׳! וקץ. דבורין שותפו החדשה
 מועצת כיושב־ראש חיננזון, מונה

 הארבע! אל אלטמן. מונה המנהלים
האובן. גם צורף

 הפב ביותר מוזר סעיף של מכוחו
 שי יועצים־לעד לייזר חברת אנשי

 לתפקידו נבחרו הם ליינס. איסת־א
 שב מועצת־המנהלים על־ידי הנצחי

הנדעצמם. יושבים
 ראונ מונה החדשה החברה למבקר

שלום.

 חבר בהשכלתו. רופא חרות. חבר
איסת־א. של מועצת־המנהלים

לדין? יעמדו הם מדוע
 בהעולם בהרחבה שפורסם כפי

 למישטרה התלונה הוגשה ),2370(הזה
 שנה לפני שנבחר הנגבי, צחי על־ידי

 של מועצת־המנהלים כיושב־ראש
כץ. ישראל חברו ועל־ידי איסודא,
 ניסתה ליינס איסת״א הנהלת

 בטענה הנגבי של מינויו את לבטל
 רשום, סטודנט היה לא שהוא פורמלית,

שנבחר. בזמן התקנון, שמחייב כפי
 יושב־ראש אז שהיה וכץ, הנגבי

התחי הארצית, התאחדות״הסטודנטים
 ואת בחברה, בנעשה לפשפש לו

 לגוף להעביר החליטו מימצאיהם
 חקירות- מחלקת — ביותר המתאים

זיגל. בנימין של הארצי במטה הונאה

יועצים
לעד

 ,1978ב־ התחילה פרשה ך*
 דבו־ לקשיים. נקלעה )כשאיסת־א 1

 מונה במקומם ממנה. פרשו וקון רין
כמנכ״ל. חיננזון
 הוקמה מהקשיים, להיחלץ כדי

פר חברה כי שהמליצה ועדת־בדיקה
 בע־מ, תיירות שירותי - לייזר טית,

לאיסת־א. מיקצועי סיוע תעניק
 אלא היו לא חברת־היעוץ בעלי

 נחתם החברות שתי בין וקץ. דבורין
קון עליו חתמו שנים. לשש חוזה

בתל־אביב איסת״א מישרד
בשנה מיליון 30 - היועצים שני שכר

 השני. מהצד וחיגנזון אהד מצד ודבורין
 של בהשראתו היתה כולה העיסקה

 היועצים חרות. ח*כ היום רייסר, מיכה
 נוספו שעליה בסיסית במשכורת זכו

 שכרם הסתכם למשל, ,1981ב־ אחוזים.
לירות. מיליון 30 של בסכום הכולל
 איסת־א במישרדי יושבים הם

מישרד. שירותי שם ומקבלים
 גוף הקמת חיננזון הציע 1980ב־

 כלפי איסת־א את שייצג מישפטי,
 נדון לדיון, הובא כולו העניץ חוץ.

 שנוהלה בלבד, אחת בישיבה והוכרע
 איסת־א חברת הוקמה אלטמן. בידי

 באותה שישבו וכץ הנגבי ליינס.
 תמכו לא כנציגי־סטודנטים, ישיבה

בהחלטה.
החד החברה של מועצת־המנהלים

סטו חציים אנשים, מ־סז הורכבה שה
ובתוך אנשי־מיקצוע. וחציים דנטים

 החוות תנועת של □,קאו״ויסט חבם רשענו, בעילי־סטודנטים ח
?יי־ד״לבאשמת לדיו יועמדו ושרו־דין

דור,
מירמו־,

אמווום
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