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הרופא בבית
היפה הגן עם

 1 הפטמן רחוב תל־אביג,
 19-17 ;13-10 בשעות פתוח: המשרד

9223244 ,298772 ,722314 טלפונים:
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למודעהן דחוף זקוק

ביממה שעות 24 לשרותך
03־62282$ ,62331

בלבד אשראי כרטיסי לבטל׳

 אחודצ !לימודייבוקר,
הרמות. בכל וערב

גמישה. לימודים מסגרת 1
בצבע. להדפסה סדנאות 1
נוחים. תשלומים הסדרי 1
 וטפסי נוספים פרטים 1

מה-כל ש  יום הר
ו.000-2000 השעות בין

אונסקווה קמרה
צילום ללינזוזי המרכז

 03־298191,298291,57 אלנבי אביב, תל
 02־223573,233502,6 ירושלים,בצלאל

04־662773,13 הנביאים חיפה,

חיפה של המיוחסים -
 )25 מעמוד (המשך
 החדש, מהנרס־העיר גם מעורב הכרמל
 לתפקידו מונה הוא ינוביץ. איתמר
 הוא ,1982ב־ שנה, וכעבור 1981 בשנת
] לבניין־ המקומית הוועדה בפני הופיע י  ־
 כאילו עדות־השקר על וחזר ערים

חליפי. שטח העיריה קיבלה
 ביצע שהוא בדירה מתגורר ינוביץ

 שמונה לפני בניה חריגות בה
 הוא ומוזרה תמוהה בצורה לתפקידו.

 היום, עד לדין כך על הועמד לא
לגוראל. ידועה זו ועובדה

 גם מעורבת דניה חברת בעניין
 לאה בעיריה, בכירה אדריכלית

 לבית־המישפט הגישה היא גרינברג.
 זה תצהיר על כוזב. תצהיר העליון

 של גרגיר בו ״אין השופטים, אמרו
־־י- אמת.״

 1 אחר במיקרה החשד, לפי גרינברג,
 — בית־הלוחם של המיקרה —

 לבית שהוגשו המפות אחת על כתבה
 מתאימה היא כאילו העליון, המישפט
נכונה. היתה שלא עובדה למקור,

 בנושא, שחקר גולן, איתן סגן־ניצב .
 אך זוייף. שהמיסמך למסקנה הגיע

 את להעביר במפתיע, הוחלט, זה בשלב
אחר. לחוקר מגולן התיק

 לשעבר חיפה ראש־עירית סגן
 המוכר בלושטיין, יוסף המערך, מטעם
 בעבר היה המלכים״, ״ממליך בתואר
 — עדיין הוא היום בעיריה. החזק האיש
 של למחנהו שייך הוא בחוטים, מושך

 בפרשת נקשר שמו גם פרס. שימעון
 פרשת־שחיתות, ובעוד קולומבוס,

 לחקירות־ היחידה על־ידי שנחקרה
 החקירה בסיום הארצי. במטה הונאה
 כחשוד לדין להעמידו המלצה היתה

 פריצקר יעקב מהקבלן שוחר בקבלת
חיפה. קבלני ומגדולי

 אצל דירה לבתו קנה שהוא התברר
 אפסי. במחיר — בהנחה פריצקר

 פרקליטות גם המליצה החומר, על־פי
 סגן את לדין להעמיד חיפה מחוז

 את וגם השוחד, כמקבל ראש־העיריה,
 תמוהה בצורה השוחד. כנותן פריצקר,

 של בסופו בפרקליטות, הוחלט ומוזרה
— התיק. את לסגור דבר,

| נמוך במחיר מפריצקר הדירה קניית
 אהרון מעורב היה שבה הפרשה גם היא

 מטעם העיר חבר־מועצת שפירא,
 כאן בעיריה. ואיש־כספים המערך

 כאן גם .1981 בשנת החקירה התנהלה
 לדין, אותו להעמיד המישטרה המליצה

התיק. נסגר כאן וגם
 מיק

וטוב״ ,הזק
 של אחר לשעבר גן ך*

 הוא צימרמן, צבי ראש־העיריה,
 לאחרונה הליברלית. המיפלגה איש
 ונסע בעיריה תפקידו את עזב

ישראל. כשגריר מונה שם לניו־זילנד,
 זכה הוא בחיפה פעילותו בשנות

 חיוביות. לאו־דווקא כותרות, בהרבה
שותפו עם מעורב היה הוא למשל, כך,

__ לנשל בקנוניה עריכת־רין למישרד
 אמר בית־המישפט מאדמתו. לקוח
 שלו הלקוח עיני את איחז ״הוא עליו:
דעתו.״ את וגנב

 היה הוא ודניה הקשיש בפרשות
 פנה שאליה ועדת־המישנה יושב־ראש

לשווא. אך עזרה. בבקשת הזקן
 חיפאי, אזרח טען קצר זמן לפני
 לביתו, מאושרת תוספת לבנות שביקש

 ממנו-■ וביקש אותו לסחוט ניסה שכן כי
 היתה: השכן של טענתו דמי־הסכמה.

 צימרמן. של בתו של חברה היא בתו
 ן— עזר הליברלי ראש־העיר סגן ואכן

להפסקת־עבודה. צו והוציא
 בבית־המישפט נחשפה הפרשה

 צימרמן, אך ניצח. העותר בחיפה.
 לא ביותר, קשים דברים הוטחו שנגדו

 מעדות. והתחמק עצמו את לטהר בא
 לשירות לעבור פשוט, העדיף, הוא

הדיפלומטי.
 צימרמן את שמינה זה הוא גוראל
 ועדת־ כיושב־ראש הבכיר לתפקיד
 שהוא למרות ולבניה לתיכנון המישנה

 בית־המישפט עליו אמר מה ידע
 אותו צריך היה לא שהוא ולמרות
ז הקואליציה. לחיזוק

 האחרונות הבחירות ערב למה?
 ג׳נטלמני, הסכם נחתם 1978 בשנת

הם וצימרמן. גוראל בין בלחיצת־יד,
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