
במדינה -
שטרה מי

א ט ברודו נגד שלי
 חשד מכל שזוכה החייב

 ד3ג מסע-צלג הכריז
 המישטרה צמרת
גגדו שעמדו ומי

 הדין בבית־ חפץ, אסף של מישפטו
 בגלל ייזכר המישטרה, של המישמעתי

 דרישתו היא מהן אחת סיבות. מיני כל •4
 חפץ, של הפרקליט של התקיפה
 כהן, דן לשעבר, המחוזי השופט

 את שיפסלו במישפט שונים משופטים
).26־27 עמודים עצמם(ראה

 לא באופן לעזרתו, בא הפעם
שליטא. בני הליברלים ח״כ בלתי־צפוי,

 כדי מישקלו כובד כל את הטיל הלה
 החשוב במישפט מכס־השיפוט, להדיח
 בדודו משה ניצב־מישנה את כל־כך,

מהמטה־הארצי.
בדודו, עם ארוך חשבון יש לשליטא

ובתז־ במיכתבים מפרט הוא שאותו
 באחרונה שלח שהוא רבים כירים

ולמישרד־הפנים. המישטרה לצמרת
בהתכת מעורב היה עצמו שליטא

 שנת בשלהי כבר ברודו בעניין בות
1979.

 כן לפני קצר זמן בהול. מעצר
 חולון במישטרת שעות 48ל־ נעצרו

 עסק בעלי טל, ושוקי שימעוני דויד
בתל־ נחמני מרחוב לפנסי־תאורה

 של הישירה בהשפעתו נעצרו הם אביב.
 לא נעצרו? הם מה סמך על ברודו.
 כמה רק ניתנה המעצר עילת אך ייאמן,
המעצר. אחרי שעות

 בנובמבר 14ב־ נעצרו וטל שימעוני
 עלה הכליאה ומהחלטת 12.45 בשעה
אחד, של תלונתו על מבוססת שהיא
 לשניים חייב שהיה שלתיאל, שלום

 בביתו שביצעו עבודה עבור כסף
החוב. מתשלום התחמק רב זמן ובמשך

 בשעה רק ממנו נגבתה התלונה אבל
 דויד המחוזי השופט היום. באותו 17.55

 את וזיכה בתיק. שדן בר־אופיר
בר־אופיר מכך. פליאה הביע שימעוני

ברודו ניצב־מישנה
ארוך חשבון

 באגף מעמדו את ניצל ששלתיאל גרס
 הגיש שבמישרד־הפנים, המישטרה

למפקד״המרחב, טלפונית תלונה
 התמוה. המעצר נולד וכך ברודו, י

 שהעניין סבור ״אינני קבע: השופט
 כפי ודחוף בהול כה מעצר הצדיק

 תלונה נגבתה ובטרם כאן שנעשה
 לידיעת זה עניין להביא ראוי כדין.

 על דעתו שייתן מנת על המחוז מפקד _
אלה.״ אירועים

 חברו שליטא, פומבית. הודעה
 אודות נחקר שאחר־כך שימעוני, של
דרש ממנחמיה, הח״כ עם קשריו טיב

 האופנה׳ ל״יריד דגמי־סתיו
ם אנשי שלושה עסקי

 תורגמן, אברהם ניצב המחוז, ממפקד
 גם בתרו. כנגד המסקנות את שיסיק

 קיבל. לא הוא לתזכיריו תשובות
 והועבר בדרגה ברודו הועלה אחר־כך

למטה־הארצי,
 זכה המיקרה אחרי שנים שלוש

מהמישטרה. לתשובה שליטא
 על הממונה בוכנר, מיכאל תת־ניצב

 במישטרה, הציבור ותלונות הביקורת
 נגד התלונן ששלתיאל לשליטא כתב

 אבל מעצרם. לפני עוד וטל שימעוני
 בוכנר של בידיו עלה לא ופלא, הפלא
 בפני הובאה שלא זו תלונה לאתר

 טוען בוכנר אבל בר־אופיר. השופט
 חולון בתחנת אנשי־מישטרה שישנם

 את הגיש ששלתיאל היטב שזוכרים
השניים! של מעצרם לפני עוד תלונתו

 שהעיר, מה את לברודו העיר בוכנר
נרגע. לא שליטא אבל

 אחד שהוא שבדורו, משהתברר עתה
 הוא — חפץ במישפט השופטים

 ומפקד איבצן, אריה המפכ״ל מנאמני
 (״תורגי״) אברהם הדרומי, המחוז

 למסקנה, שליטא הגיע — תורגמן
 של ידו מתחת טוב ייצא לא שחפץ
 הודיע כבר ששליטא מכיוון ברוח.

 המפכ״ל להדחת יפעל שהוא פומבית
 הוא במקומו, בר ■צבי ניצב של ולמינויו
 ייצא שהעניין כדי לעשות גם החליט
 מפיץ ששליטא ברודו, תיק לפועל.

 תחילת רק הוא העיתונים בין עתה
הדרך.

 אחרי אלה, בימים מרץ מלא שליטא
 הפרופסור לממשלה, המשפטי שהיועץ

 תיקי כל את לסגור החליט זמיר, יצחק
 שנתיים לפני נגדו שהועלו החשדות

 את ל״שגע" התחייב הוא וחצי.
 לפני עוד הכנ&ת. דוכן מעל המישטרה

 הכנסת של הפנים לוועדת נכנס שהוא
וארץ. שמיים מרעיש כבר הוא ,11ה־

עסקים
אחת גג קורת תחת

 ועד רגל מכן! להתלבש
המחיר ובחצי — ראש

 יצרני על מעיב הכלכלי המשבר
ואין בפתח, הסתיו האופנה. _ומעצבי

 מבחינת בחובו צופן הוא מה יודע איש
 האם ויפחתו? ילכו האם המכירות:
 ״המותרות״ בקניית הנשים תצמצמנה
בגדים? הנקראים

 ובתי־ ,גמורות כבר הקולקציות
לקונות. מצפים רק האופנה

 אנשי שלושה להרוויח. גם
 ויצחק דיין אברהם צור, אורי עסקים,

 יהנו שממנו פיתרון ומצאו חשבו תמיר,
 והלקוחות, המעצבים הצדדים: כל

 קיום הוא הפיתרון והקונים: המוכרים
 בארץ, מסוגו ראשון אופנה, יריד

 אוקטובר חודש בתחילת שיערך
הקרוב.

 קאג־ במלון סוכות, בחול־המועד
 80 יתרכזו בתל־אביב, קלאב טרי

 יצרני ולגברים, לנשים אופנה יצרני
 עילית, אופנת ספורטיבית, אופנה
 ואביזרים הנעלה ילדים, ביגדי

 הם אחת. גג קורת תחת הכל משלימים,
 קנייני את הרחב, הקהל את שם יפגישו

 החנויות בעלי ואת השווק רישתות
 עם הארץ רחבי מכל והבוטיקים

 לאלפי צופים המארגנים תוצרתם.

מבקרים.
 רבים אירועים ישולבו ביריד
 יהיו פתיחה, נשף יערך ומגוונים:

 המציגות, החברות של תצוגות־אופנה
 דוגמניות על־ירי דגמים הדגמת

מכירה. ודיילות
 קטלוג־אופנה, יופק היריד לקראת

 תלושי המציגים. רשימת את שיכלול
 השתתפות ותלושי מציג כל של הנחה

בהגרלות.
 הקטנות המתנות רק אלה אבל
לקהל. שינתנו

 ללא תהיה היריד לשטח הכניסה
 כבר הנחות שיהיו הוא, העיקר תשלום.
 והחורף הסתיו רגמי על העונה בתחילת

 '20 בין של הנחות.בשיעור החדשים,
אחוז. 50ל־

 בתחילת זאת לעשות אפשר איך
 יצחק מסביר מאוד,״ ״פשוט העונה?
 התשלום תיווך. פער ״אין תמיר,

אפשרית.״ הנחה ולכן במזומן,
 גם יש מסתבר, הכלכלי, למשבר

 אינו השוק כשמצב חיוביים. צדדים
 שאפשר לפתע מסתבר ורוד, כל״כך
 פער־ את דראסטית בצורה לחתוך
 רציני באופן מחירים להוריד התיווך,

 אפשרות בדעתו העלה מי להרוויח. וגם
חודשים? כמה לפני כזאת

 לחברת גורודיש
גינדי אברהם

 בימים מונה גינדי אברהם בחברת המנכ״ל לתפקיד
גורודיש. יואל תא״ל(מיל.) אלה

 שטחים דיור, יחידות מאות גדול בהקף בונה החברה
 חברת של הצטרפותה הארץ. במרס נופש ואתרי מסחריים

 לחברה מעמדה ושינוי בבורסה כחברה בע״מ גינדי אברהם
 והתפתחות להתרחבות אדיר מנוף בידה נותן ציבורית

נוספת.
 יליד ,46 בן גורודיש, יואל

 ״עץ ישיבת תלמיד ירושלים,
 קציני קורס בוגר חיים״,
 סיים ארה׳יב, בצבא שריון

 לאומי לבטחון המכללה את
 כללית הסטוריה ולמד

 השתתף ת״א. באוניברסיטת
 ק. היה סיני, במבצע 7 חטי עם

 במלחמת 7 חטי של אג״ם
 גדוד מפקד הימים, ששת

 המיתלה בגיזרת טנקים
 חט׳ מפקד ההתשה, במלחמת

הכי יום במלחמת שריון
 רוסיים). (טנקים פורים
 אוגדת מפקד לתפקיד מונה הכיפורים יום מלחמת לאחר
 הימים ששת במלחמת לשבח צויין הדרומית. בגיזרה שריון
המופת. אות עיטור וקיבל

 שנים שלוש הבניה. בענף ועוסק שנים 5 מצה״ל משוחרר
 בשנתיים הארץ. בצפון פרטית פניה חברת מנהל

 אשר טבריה, הדר הבניה חברת את ניהל האחרונות
 נופש, בתי מלון, בתי ציבורית, פרטית, בבניה עוסקת

 והמועצה ההנהלה חבר ומסחריים. תיירותיים פרוייקטים
 להקמת הגליל יהוד במסגרת ופועל עילית נצרת בעיריית
בפועל. ישובים

 ללימוד האולפן
הטלויויה מקצועות

ם ו י ג׳ למועד ההרשמה נפתחת ה
 בתחומים הטלוויזיה במקצועות הכנה לקורס

כדלהלן:
 ★ כתיבה ★ בימוי ★ הפקה
 איפור ★ תסריטאות ★ צילום
טלוויזיונית הגשה ★

 לפחות. תיכונית השכלה בעלי תלמידים מתקבלים
 הפקות התלמידים יערכו הקורס במסגרת

סגור. במעגל במערכת לטלוויזיה
הלימודים: משן

 .21.00-18.00 בשעות: בשבוע פעמיים חודשים, 6
 הטלוויזיה, ללימודי האולפן במשרדי ההרשמה

 בשעות קרקע), (קומת תל־אביב, 26 בלוך רח׳
13.00-10.00; 19.00-16.00. 

03־240660 ,03־221633 טלפונים:
• מוגבל המקומות מספר •

לחייל טרמפ תן
245145 הזה העולם


