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 השחיתויות, על האחרונות נים8
 באיסת־א הימניות, באגורות פשטו

 שקיים כך ועל הארצית, התאחדות
 גרמו אלה שאנשים מסביר יותר :וי
 וערבים יהודים בין התסיסה ;

 השונים. :!אמפוסים
 לא מדוע — היא הנשאלת השאלה

 להפסיק כדי דבר, האוניברסיטה שתה
 כל־כן־ בשלב אלא ההשתוללות,

אוחר?
 היא הדעת, על המתקבלת התשובה

 לא השונות האוניברסיטות הנהלות
 באגודות מתרחש באמת מה ■עו

 עומדת אינה זו תשובה אך מניות,
המציאות. :זיבחן

עד חתימה
 והעבהת קיםי

 ת 1 י א 3 נ
כאוב!״ ושא

 חנה הזמינה 1979 באוקטובר 22ב־
 אוניברסיטת מבקרת :יש־הורביץ,

 המתרחש על ביקורת דדה ,ל־אביב,
:אגודה.

 מרמות כרמלי רב אצל הוזמן הדו״ח
 למחקר אוניברסיטאית רשות
 בע־מ. תעשייתי ופיתוח ימושי
 אוניברסיטת שרשויות מגלה זה ׳סמך

 באגורה! למתרחש ידם נתנו ל־אביב
 המימצאים אך ברורות, אינן :סיבות

:!״משמעיים.
 זו שביקורת כרמלי מסביר במבוא
 הביקורת מימצאי על לחזור זתכוונה
 בקיץ כלומר כן, לפני שנתיים והוגשו

 נציגי נכחו שבה בישיבה ונדונו 197
 אגודת ויושב־ראש ;אוניברסיטה

דאז. ;סטודנטים
 לנושאי חולקו הביקורת מימצאי

 .פרוטוקולים הכותרת תחת זחקירה.
 .מכיוון כרמלי: אומר הוועד ;ישיבות'

 בצורה מוגדר אינו הוועד ;מוסד
 הישיבות את גם בתקנון, :וחלטת

 כמתחייב, להגדירם קשה ׳ההחלטות
 הן מסויימות החלטות אם ברור |ולא

 חריגה מהוות שהן או הוועד של מכוחו
 חברי לגבי אמור גם כך מסמכות.1

 ואחרים עצמם ממנים אשר הוועד,
 כאוב נושא אחר. מישהו במקום לפעול

 לאשר, ביחוד החתימה, זכויות הוא אחר
 תשלומים, והוצאות הוצאות לאישור
 והעברות שקים על חתימה כלומר

בנקאיות.״
 של החשבובות פינקסי על בפרק
 עדיין הוצא .לא הדוח: אומר האגודה

 ביום שנסתיימה לשנה האגודה מאזן
 בביקורת הוחל שלא מובן !30/10/78

 .30/10/79ב־ שנסתיימה השנה
 רואה־החשבון את החליפה האגודה

 לייעול הביא לא הדבר אך שלה,
 עיינתי שלא מכיוון זה. בנושא הטיפול

 להתייחס יכול איני במאזנים,
למימצאים.

 לשכר־ הם האגודה הוצאות דוב
 אץ הקודם, בדוח שצויין כפי עובדים.

 החל העובדים עם הסכמי־שכר
במכרזים. וכלה בנבחרים

 מופיע לבנק תשלום הוראת ,על
 על מקפידים אין אך לתשלום, הנטו
חתימות. שתי

 ברשימת הנמצאים מהעובדים ,חלק
 מיספרי־ כוללים אינם השכר מקבלי
 השכר את קיבלו באם ברור ולא חשבון

שלהם. בחשבון־הבנק
 הוראות לפי הן האמורות .הפעולות

 אחרים, או יושב־ראש הממונים,
 או כאלה החלטות לגבי שסמכותם

לי. ברורה לא אחרות
 פיצויים חשבון על כספים .שולמו

הוועח' לחברי
האוני לרשויות נשלח הדו״ח
 נבחר שטיירו אחרי קצר זמן ברסיטה

באגודה. כחבר
 התרחשו סיפר שעליהם הדברים

 של שולחנה על מצוי היה שהדוח אחרי
 הופכת זו עובדה האוניברסיטה. מבקרת

 שותפה עצמה האוניברסיטה את
שנחשפו. בשערוריות חלקית

׳ ?י̂י

 היוקרתיות השכונות אחת ן*
 השכנים דבר. נפל בתל־אביב

 ליד במעלית, כך על מתלחשים
 לא פשוט הם בחנייה. פחי״האשפה,

 העשירים אפילו להתאפק. יכולים
 לרכל. אוהבים דויד במיגדלי

מתגר־ הפנטהאוזים באחד השכנה

_____מאת____
המרחלת רחל

 נמוכה בקומה הגרה אחרת, שכנה שת.
מאביר־נעוריה. היא גם נפרדה יותר,

 מלכה־תידס
בחוף־הים ^

 מלר היה הירש שפרקה ^
 היו הם תל־אביב, של ההוללים

 מלכה ירשו שנפטר, אחרי הנסיכים.
מקומו. את רוזנשטיין ואמנון

 לחלק המלכותי הזוג עומד עכשיו
 ממלכה ביקש אמנון כן, הממלכה. את

להתגרש.
עובדה. זו אבל להאמין, קשה קצת

הסיבה: גירושין. בהליכי פתחו הם

_ חכרתי באירוע לפיד ויוסף להט זיווה עם לוי־בוכמן גילה
ותל־אביב פרנקפורט בין המרחק

 אגד נהג היה בידה שזכה הראשון
 זרם הימים באותם ממגדיאל. צעיר
 לקואופרטיבים בישראל הנוער מיטב

גרושקביץ. איציק גם וכך לתחבורה,
 בת, להם ונולדה נישאו השניים

רונית.
 קטנים היו ואגד מגדיאל אך

 קצר זמן בתור מלכה. של ממידותיה
 בלי לא בגירושין, הפרשה הסתיימה

 , והולכות מלעיזות לשונות כמה שחגגו
ובכפר־סבא. ברמתיים במגדיאל, רכיל

 הקטנה, בתה עם העירה חזרה מלכה
 לחופה מתחת אל נקלעה מהרה ועד

 אמנון, רוזנשטיין. אמנון של בחברתו
 שעבד והמצליח, הצעיר עורך־הדין
 נוצץ תחליף היווה אביו, של במישרדו

ממגדיאל. לנהג
 עוד לרוזנשטיינים נולדו מהרה עד
 השניה בפעם רונית נשואה כיוס בנות.
 היא, אף נשואה טלי לשניים. אם והיא
 דנה ילדים. שני לה גם בניו־יורק. וגרה

 נותרה ובבית מהצבא, עתה השתחררה
 או בשנה אך הגדולה בבנות, הצעירה
 של בנכדותיה מהגדולה שנתיים
מלכה.

 המרשימה והופעתו מלכה של יופיה
 פתחו הרב, כספו גם כמו אמנון, של

 האירועים לכל הדרך את לפניהם
 עמדו ובמהרה בתל־אביב. החברתיים

העיר. של חיי־הלילה במרכז
ורמת־ ,בעבודתו הצליח אמנון

חברתי באירוע סבידור, מנחם יו״ר־הכנסת, עם רוזנשטיין מלכה
הבילויים מלכי

דויד
התנוצציס

 כי האומרים שיש ,28 בת צעירה מורה
 בני של הצעירה בתם של המורה היא

הזוג.
 בדעתו, נחוש שאמנון בראותה

 לתכנן בחו״ל, קצת לנוח מלכה נסעה
 אותה שמכיר מי הבאים. צעדיה את

 לאמנון יעלו האלה שהתיכנונים אומר,
כסף. הרבה

 דרכה את התחילה לא מלכ׳לה
 סיכוי שיש כפי זהב, באפיריון
 הכינוי עולם. ועד מעתה שתמשיך

 משום חייה, כל בה דבק .מלכה־תירס״
 חם תירס במכירת לאביה שסייעה

 של הסנובה הקטנה. תל־אביב בחופי
 עין להעלים יכלה לא תל־אביב
בעברה. כזה מ״כתם״

 קינאה עוררה מלכה תירס״שמירס,
 להיות שמחים שהיו כולם, בלב

 ההתחלה עם אפילו במקומה,
״המבישה".

 עיני את צדה היא בנערותה כבר
 לבבי, חיוך עם ותמירה יפה כולם.
לבבות. הרבה שברה

 ־ המיליונרים מבני־זוגו ננודו ממרסמות נשות־חבוה 2
ם מעורבים דולרים ומיליוני - שדהן בהסדוי


