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 זה את זה לתקוף שלא התחייבו
 לפגוע שלא כדי עדינות, בפרשיות

 אחרי פעולה לשתף שניהם בסיכויי
הבחירות.
 ירוחם לשעבר, חיפה עירית ראש

 הנוכחי, ראש־העיר של קודמו צייזל,
 יש לו גם אך לגימלאות, פרש אומנם

 אמר קולומבוס בפרשת בשיטה. חלק
 אינו שהוא בית־המישפט עליו

 עצמו על הגן וכי דובר־אמת
 פרטים לספר שלא כדי בטענת־שיכחה

 הם הלא לנתבעים,' נוחים שאינם
כהן. ויוסף אורן משה המהנדסים

 שמוגדר יק ועומד פתוח צייזל נגד
 תצהירים על וטוב", ״חזק בפרקליטות

 בפרשת לבג״ץ שמסר כוזבים
 המליצה המישטרה בית־הלוחם.

 המישפטי היועץ לדין. להעמידו
 שהתיק שנתיים לפני הבטיח לממשלה

 לא היום עד אך גבוה, בהילוך נהמצא
 להיפר• כתב״אישום. הוגש

 והציעו שונים גורמים פנו לפרקליטות
 שהוא משום לדין, יועמד לא שצייזל

לגימלאות. פרש

 ווטיגייט
עירוני

בעיריה, אגף־הםיקודו אש ך*
 ראש גם שהוא שרוני, משה 1

 החזקים ומהאנשים ועד־העובדים
 .יש במישטרה סיכות. על יושב בעיר,
 טובות־הנאה קבלת על נגרו תיק

 בא שרוני תחתית. בחיפה מרוכלים
 בקשת נדונה שבו לבית־המישפט,

 של מעצרו את להאריך המישטרה
 את לעודד כדי השניה, בפעם זוסיה

שנתפס. התובע
 הפרקליט הוא ליפשיץ נפתלי

 לכינוי זכה הוא העיריה. של החיצוני
 גם ייצג הוא אחת לא העיר". ״פרקליט

 שהיו עובדי־עיריה וגם העיריה את
מהעיריה. בגניבה חשודים

 הוקלטה בית־הלוחם בפרשת
 של בלישכתו בזמנו שהתקיימה פגישה
חוקרי הציגו פגישה באותה צייזל.

עמית תת־ניצב
ועדת־חקירה מינה

 לכאורה, ראיות זיגל בנימין תת־ניצב
 התלונה הגשת את שהצדיקו

 ניסה הבניין שקבלן כך על למישטרה,
העיריה. את לרמות

 בחשאי, שהוקלטה הפגישה, אחרי
 את מסלפים החוקרים כי ליפשיץ טען
 שהכינו הפרוטוקול וכי הפגישה, תוכן
 נכון. אינו בשיחה שהתרחש מה לגבי
 דיברי־כזב. הם שדבריו לו ענה זיגל

הוקלטה, שהשיחה ידע שלא ליפשיץ,

 ולא בפגישה, הייתי ״אני לזיגל: כתב
 לא ליפשיץ, של מעמדו בשל אתה.״
 מטעם תלונה למישטרה הוגשה

העיריה.
 בזק, יעקב גוראל, של דוברו גם

 עניין מגלה המישטרה ושם. פה מסובך
 שנה לפני מעורב היה שבה בעיסקה

 את אחרים שני עם רכש הוא וחצי.
 הוועד של מועדון־הקצינים בניין
החייל. למען

רישיון. ללא שנה 20 פעל המועדון
 למטרות במקורו מיועד היה הבניין

 אנשי ביקשו מכירתו ערב ציבור.
 לתיכנון מהוועדה החייל למען הוועד

 ממועדון הבניין יעור את שתשנה
 מהנדס־העיר מיסחרי. לבניין ציבורי

 הבקשה אושרה. והבקשה בכך י תמך
 וחבריו שבזק אחרי היתה לשינוי־יעוד

 במחיר במיכרז, הבניין את קנו
 ולא ציבורי לבניין שהתאים

לבניין־מישרדים.
 האגף ראש גוראל, של ימינו יד בזק,

 בעניין קשור העיריה, של ליחסי־חוץ
 טיב את בודקת חיפה מישטרת נוסף.

 הקשור קבלן־ביצועים עם קשריו
, בעירייה.

 לאחרונה עד היה ביאליק שמואל
 לפני בעיריה. מחלקת־הספורט ראש
 פרישתו, לקראת. אחדות, שנים

 המישטרה לתפקיד. מיכרז נתפרסם
 איך לברר שינסה כדי מודיע, שתלה
 חקירת־המודיעין המיכרז. מתנהל
 אולי תפור. מיכרז זה היה כי העלתה
ביאליק. של בנו בו זכה זו מסיבה

 מחלקת על־ידי נחקר החומר
 אך הארצי, המטה של המודיעין
נפסקה. החקירה

 פרש בעיריה, ותיק עובד ביאליק,
 לאירועים. חברה והקים לגימלאות

 עבודות תכופות מקבלת שלו החבארה
מהעיריה.
 עירייה עובד הוא הייטנר מרדכי

 מנהל גם והיה כוח־אדם, אגף וראש
 עובדי־העיריה. של קופת־התגמולים

 שני שצברה, בכספים הקימה, זו קרן
 על יוקרתי באיזור רבי־קומות בניינים
 נגד עוברי־העיריה. עבור הכרמל,
 על כתב־אישום עתה יש הייטנר
 לו יש שבו בפרוייקט, בנייה חריגות

 חושדת אגב, המישטרה, דירה.
 מעשי־מירמה נעשו שבפרוייקט

נוספים.
 הובא כאשר טוב. חבר הוא הייטנר

 להארכת הראשונה בפעם זוסיה
 רבה בסקרנות הייטנר בו צפה המעצר,

מהאולם.
הוגש חיפה עירית כנגד

 שהיא בניה חריגות בגלל כתב־אישום
 כבנין 1980 בשנת ביצעה עצמה

 לפני עוד אך בעיר. בית־הלוחם
 העירייה פנתה כתב־האישום, שמיעת
 זמיר, יצחק לממשלה, המישפטי ליועץ

ההליכים. את שיעכב כדי
 חיפאי, עורך־דיו נעצר שבוע לפני

 מעורב שהיה בחשד נבט, רפאל
 ועד יושב־ראש של בפרשיות־מירמה

 חובב, נתן לשעבר, שתולה מושב
 אוזן. אהרון לשר שוחד שנתן החשוד

 ככונס נתמנה המישטרה, לטענת נבט,
 אך החרמון, שלג מכבסת של נכסים

 הם חובב עם וביחד סמוי, שותף בה היה
 שותף של מכספו שקל אלף 180 גנבו

 שניסה חשוד הוא כן שלישי.
 להשתלט המכבסה של ככונס־נכסים

ממניותיה. אחוז 51 על
כתב־אישום. נגדו יוגש בקרוב

 היה הוא היטב. בחיפה מוכר נבט
 הוא בית־הלוחם. בשחיתויות מעורב

 לאסוף כדי פרטיים בלשים בזמנו שכר
 כדי ינאי, דויד האדריכל נגד חומר

 לחדד חדרו הבלשים שמו. את להבאיש
 ינאי. על חומר משם ולקחו בטכניון

 אורי הקבלן של עורך־הדין היה נבט
 בפרשה מעורב שהיה לבזובסקי,

 הבלשים תיקים. בשני ונאשם
 נמצאו ואז חם, על נתפסו חסרי־המזל

 האישי מתיקו מיסמכים נבט של בחדרו
ינאי. של

 זייף אותו שחקר שהקצין טען נבט
 נבדקה, זו תלונה הערות. מדפי אחד את

 הקצין. על העליל שנבט והתברר
 את להעמיד המליצה המישטרה
 פרקליט־המדינה אך לדין, עורך־הדין

 עצמו ונבט לדין, להעמידו שלא החליט
 הפרשה הושתקה כך מתלונתו. בו חזר

בחיפה״. ״ווטרגייט בכינוי שזכתה
 חלק נמרץ, בקיצור כאן, עד

 למישטרה, הן שבהן בחיפה, מהפרשיות
 יש לבתי־המישפט והן לפרקליטות הן
לומר. מה

 הסתיימה, לא עדיין זוסיה חקירת
 בתור שהבאים רבים חוששים ובחיפה

ומכובדים. מוכרים שמות בעלי יהיו
■ בןציוןציטרין

נמשכת בד״הטסו חיננית השיווק מקננת

 אתה ג□ "עכשיו הנשיא:
מכונית״ לרכוש ■כול

 אשראי תוכניות שתי על מכריז החברה נשיא
מוגבלת. לתקופה גדולה והנחה

■! 1 כתבנו מאת —ס••
למ ערה דייהטסו חברת

 ישראל של הכלכלי צב
 שיווק בתוכנית ויוצאת

 הישראלי לנהג מיוחדת
 מכונית לרכוש המבקש
 הישראלי ״לנהג מעולה.
מצויינת מכונית מגיעה

 ולכן בדייהטסו אומרים
 שיווק בתוכנית יצאנו

 מסלולי בשני מהפכנית
. אשראי״.

מדו מכוניות אלו ״על
 אנשי את שאלנו ברי״

 מכוניות כל ״על החברה.
 מדייהטסו החל דייהטסו.

 למכונית ועד 054 שרייד
 שרמ־ דייהטסו המפוארת

- אוטומט 10 1300 נט

:הראשון ברגע
 דגמי עם דייהטסו חברת כשיצאה הראשון, ברגע בבר

 לדעת הבל נוכחו המכוניות לשוק ושרמנט שרייד
 הרבב. הנדסת בתחום אמיתית מהפכה באן שיש

 הצילינדרים שלושת מנוע בעלת הנפלאה השרייד
 בעתונות אינספור במחמאות זכתה הדלתות וחמשת
 בענף חדשה מגמה כמייצגת הוכחה השדמנט הרכב.
 וחסבוניות משופרים ביצועים מפואר, עיצוב הרבב.
 ביותר. מבוקשת למכונית השרמנט אח הפכו

 מקורי מזגן עם לרכוש ניתן דייהטסו דגמי בל את
אוטומטיים. והילוכים

 ישראל אזרחי יוכלו כעת
 - תוכניות 2׳ בין לבחור
 צמודת אשראי תוכנית

 אשראי ותוכנית דולר
 התוכניות שתי שיקלית.

 ל־ס! אשראי לך נותנות
 לא עוד וזה חודשים.

 לתוכניות בנוסף הכל.
 הרוכש כל זוכה האשראי

משמעו בהנחה מכונית
 במסגרת ביותר תית

 היפנית השיווק מהפכת
 פרוט (ראה בדייהטסו״.

 בטבלה). ההנחות
 לרכוש רוצה שאני ״נניח

 המעולה״, 085 שרייד את
 מקבל ״אני כתבנו, אמר

רו אני ואם הנחה $494
 אשרי, גם לי נותנים צה

 בדייהטסו. ענו ״כן״ איל״
 כתבנו אמר קונה״ ״אני

הראי את במהירות וסיים
ת•

אשראי
מכונית לך ויש

 בדייהטסו. מכונית לרכוש הזמן זה
 מקבל אתה היפנית השיווק מהפכת במסגרת

 ובנוסף המכונית מחיר על גדולה הנחה
 יכול אתה אשראי. גם מקבל אתה להנחה
 משתלמות אשראי תוכניות שתי בין לבחור
ביותר:

שיקלית. אשראי תוכנית א)
 דולר. צמודת אשראי תוכנית ב)

 הזדרז. בלבד. מוגבלת לתקופה המבצע
 בישראל, דייהטסו מסניפי לאחד הכנס'

 קח המעולות. דייהטסו ממכוניות התרשם
 ההנחה את דרוש מבחן. לנסיעת אחת

לשלום. וסע לן. שמגיעים והאשראי

בדייהטסו שתקבלו ההנחות אלה

 שרמנט
1300 1.0 

אוטומט ־

 שרמנט
1300 00 

הילוכים 4
שרייד

אוטומט
שרייד
055

שרייד
054 מכונית

$12,075 $10,925 $9,971 $9,292 $8,280 מחיר
רגיל

$11,201 $10,350 $9,396 $8,798 $7,855 מחיר
מבצע

$874 $575 $575 $494 $425 הנחה

ץ ו ל ל ל ד י ר ר  .03־330721 טלפון:,40סוכנותראשית:ת״א,רח׳המסגר ה
׳ • * י י ■ ״ י  .04-521369טלפון:,94סוכניותמשנה:חיפה,רח׳יפו י

ר ח ז ר ד ז י י .02-241562 טלפון: ,206 יפו רח׳ ירושלים, ך
.053-38295 טלפון: , 10 ברקת רח׳ נתניה, ^ *-------

,052־27874 טלפון: ,49 השרון דרך השרון, רכב - השרון הוד
.052-35620 טלפון: התעשיה, אזור ירון, מוסך - רעננה :מכירה נקודת

טהפקדה. כוללים לא מ.ע.מ. כוללים המחירים * ר ם ט אי מ ו ס ר 2 פ 2 9 1 0 6 /7

242757 הזה העולם


