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 עיו״ת שר המישנט■ היועץ
 נגד הליכים מעכב תדאביב

בכנסת שר,,שינוי״ מועמד

 גם הצליח לא חודשים כמה כעבור
 קיים בתיק התביעה. את לעכב טלמור
 נגר מישפט הגשת על הודעה העתק
 האיזורי, המהנדס ביקרו במקום פורז.
 והם הבנייה, ומפקח רכינוכיץ, דויד
 הפכה דירת־מגורים כי בהודעה כתבו

 אברהם עורכי־הדין על־ידי למישרד
 ביקש המהנדס שיקלו*. וחנן פורז

 נרשם וכך הנכס, בעל מי לרעת מפורז
 עם אישית ״שוחחתי ההודעה: גבי על

 בתאריך פורז אברהם עורך־הדין
פרטים. לי למסור סירב והוא ,23.1.84

 זה מכהן פורז אכרהם עורך־הדין
 תל־אביב עיריית מועצת כחבר שנים

 וע־ חבר גם הוא תנועת־שינוי. מטעם
 וערת״הביקורת ויו׳׳ר דת־בניין־ערים

 כמועמד נבחר באחרונה העירייה. של
 רובינשטיין) אמנון ואחרי השני במקום
תנועת־המרכז. מטעם לכנסת

מעו את תיאר )6.7.88(הזה השלם
 בנייך בתיק המעלה־תמיהות רבותו
 רישיון ללא שבנה קבלן של ערים

 בתל־אביב. 6 ילין ברחוב מישרדים
ורק הקבלן, נגד הליכים מנע פורז

למגורים. רק בבניין להשתמש
 פקח בבניין ביקר 1979 ביוני 30ב־

 דו״ח וכתב טאוסר, שי אגף־הרישוי,
די במקום שערכתי ״בביקורת האומר:

 טען והלה פורז עורך־הדין עם ברתי
 לערי־ מישרד לניהול רישיון לו שיש

 ארבע לפני שקיבל רישיון כת־דין,
חורג).״ לשימוש (רישיון שנים
 כתב שנה באותה בספטמבר 20ב־
 ״בביקורת שני: דו״ח טאובר הפקח

 פורז עורך־הדין כי מצאתי במקום
התראה נגרו הוגשה במישרד. משתמש

פורז מועמד
— ריאלי מקום

 היועץ בתפקיר פורז משהוחלף
 המחוזית לוועדה המישפטי

 יורשו הורה בתל־אביב לבניין־ערים
 המיבנה של בהליכי־הריסה לפתוח

 בישיבת השתתף גם פורז הלא־חוקי.
הקב בבקשת שדנה ועדת־בניין־ערים

 במשך שימש אישית שהוא למרות לן,
 חברת־הבנייה כעורך־דין רבות שנים

הקבלן. אותו של
רי במקום מועמד הוא שפורז מכיוון

 על כמקפירה הידועה בתנועתו, אלי
חב של וניקיון־הכפיים טוהר־המידות

 עשה פורז כי להניח מקום היה ריה,
המתו המיקרה אולם חר־פעמית. טעות

בשיגעון. שיטה יש כי מבהיר כאן אר
 פורז' אברהם עורך־הדין של מישרדו

 בתל־אביב, 85 ז׳בוטינסקי ברחוב נמצא
מט 100 מהלך (אגב, בקומת־הקרקע.

 הקבלן של הלא־חוקי ממישרדו רים
 בארכיון המצוי תיק־הבניין לפי הנ״ל.)

שהוצא, רישיון־הבנייה מרשה העירייה,

 בטוהר־סידוח הרעלת בתעעה —
 למסור רצה לא הנ״ל חורג. שימוש על
 המקום או המקום את משכיר הוא אם

 עורך־ האם כן וכמו בבעלותו, נמצא
 עובר במקום, נכח שלא הנוסף, הדין
לו." במקביל עובד או אצלו
״בבי נוסף: דו״ח באוקטובר 31 ב־
 עורך־ כי מצאתי במקום שערכתי קורת
 במישרד. משתמש עדיין פורז הדין

מישפטית." תביעה נגדו מגישים
 העתק לתיק הוכנס בנובמבר 16ב־

 עורו־ נגד מישפט הגשת על הודעה
 בשטח משתמש שהוא כך על פורז הדין
 לרישיון. בניגוד למישרד, מטר 48 של
הפ על־ירי בכתב־יד כתוב ההעתק על
 עורך־הדין בקשת פי ״על טאובר: קח

 למחלקת־הת־ הועבר לא הדו״ח טלמור,
לטלמור." הועבר ביעות,

 המישפטי היועץ הוא טלמוו* דויד
 ;לא הורה מרוע תל״אביב. לעיריית

 העניין את ולהעביר תביעה להגיש
אליו?

 מועצת־ חבר שהוא לפניי ציין הוא
 למר אותי והיפנה תל־אביב, עיריית
לפיקוח." המחלקה מנהל שוטה,
 1985 בינואר 30וב־ שנה, עברה מאז

 מחלקת־ אל מיזכר מנהל־התיקיה שלח
הטי את לסיים מבקש הוא ובו הפיקוח,

ול נוסף, דיחוי ללא האמור בתיק פול
לתי תשובה בצירוף התיק את החזיר

הכללית. קיה
 הוצאתי וממנו לתיקיה, הוחזר התיק

 תשובה. כל בו אין אולם החומר, את
 מישפ־ תביעה כל הוגשה לא פורז נגד

 החוק, לפי כי ואמר הגיב פורז טית.
כבמישרד. במקום להשתמש לו מותר
 על שינוי שנותנת הדוגמה זו אם

 החוק, את ראשיה מקיימים בהן הדרכים
 מפירי־חוק מאותם היא נבדלת במה

נגדם? יוצאת שהיא

 מחסלים ־13
 את,,חבות־

השבדים״
 י השב־ חברת למיפעלי שקורה מה

 אלה מיפעלים להתמיה. צריך לא דים
מוג בחממה השנים כל במשך התנהלו

 ההפסדים הביזבוזים, כאשר נת,
 כוסו מפא״י את שמימנו והמימון

 מישרדי על־ידי שהוסדרו בתמיכות
 בשליטת תמיד שהיו והתעשיה, האוצר
 גם איפשרו אלה תמיכות מפא״י.
 מפא״י, שלטה שבה העובדים, לחברת
 בהעלאות־ ועדי־העובדים את לשחר
 שלטה וכך לא־מוצדקות, והזרמות שכר

במדינה. בוועדי־העובדים מפא״י
שר־האו־ התמנה כאשר חל המיפנה

 עם לתפקידו, ארליך שימחה צר
 ארליך .1977ב־ לשילטון הליכוד עלות
 האוצר של ההצמדה ביטוח את ביטל

ה חברת של קרנות־הגמל להנפקות
 ואשר נמול, באמצעות שהוצעו עובדים,

 מימון העובדים״. תברח למימון נועדו
 תברח של הכספית ״התוכנית נקרא זה

 כל הזרימה ובאמצעותה העובדים־,
 לחברת דולארים מיליוני מאות שנה

 על־ידי שנרכשו מהנפקות העוברים.
 ואשר ההסתדרותיות, קרנות־הגמל

האוצר. על־ידי ארליך לימי עד בוטחו
 התוכנית לכספי הביטוח ביטול עם

 לסיב־ העיקרי המקור נפסק הכספית,
העובדים. חברת מיפעלי סוד

 התמנה כאשר היתה השניה המכה
 ביטל הוא כשר־אוצר. הירכיץ ייגאל

 ולקרנות־הגמל לנסול שהיה ההיתר את
 של הכספית לתוכנית כספים להעביר

 רשאית היתה גמול העובדים. חברת
 שגייסה הכספים מחצית להעביר

 להפקיד מחצית ורק הכספית, לתוכנית
באוצר.
 ללא גם כספים לגייס המשיכה נמול

 קטנים בהיקפים אולם ביטוח־ההצמדה,
 ואת אותה הורביץ חייב עתה יותר.

 את להפקיד ההסתדרותיות הקרנות
 את כליל סתם וכך באוצר, הכספים

 חברת של לכספים החיצוניים המקורות
העובדים.
 ממשלות־האיחוד״הל־ הוקמו כאשר

 לתקן האפשרות למערך היתה אומי,
האו תיקי את קיבל אילו המעוות, את
ויצ פרס שימעון אולם התעשיה. או צר
 האישית טובתם את העדיפו רבין חק

 והחוץ הביטחון תיקי את למערך ולקחו
האו את והפקירו ראשות־הממשלה, או
מדי הליכוד. בירי שוב והתעשיה צר

 החני להיות המשיכה שרי־הליכוד ניות
 על־ידי מחיר בכל העוברים תברח קת

 עם יחד הכספיים, מקורותיה ייבוש
 בקופת־ הממשלתית התמיכה מניעת

ההת עם ההסדרים אי־ביצוע החולים,
הת ורבין פרס ועוד. העובדת, יישבות
 ולא וביטחון, חוץ בענייני רק עניינו

 עצם את מחסל שהליכוד לכך לב שמו
קיומם.

הצ וכמעט — רצה שהליכוד מובן
 זה העובדים. חברת את לחסל — ליח
יוד האם אולם מהשקקת־עולמו. חלק
 עצמו המערך כי המערך חברי עים

בחורבן? אשם

 אחוונותי' ״ידיעות קשישי
עמותה הקימו

 ענייני על להגן תפקידה עמותה. הקימו אחרעוח בידיעות עיתונאים 50מ־ יותר
בעיתון. לפחות, שנה, 20 של ותק הוא בה לחברות התנאי בה. החברים
 העובדים לבין הוותיקים העובדים בין הבדלי־דיעות נוצרו כי מסרו הרעיון יוזמי

בעיתון. העובדים העיתונאים 220 בין רוב שהם הצעירים,
 להתנגד כדי העיתונאים, של כללית אסיפה שעבר בשבוע יזמו מהצעירים כמה

 בכוונה. שתמך גדול רוב היה בהצבעה לעמותה.
במעריב. גם בקרוב להתבצע עומד הרעיון
 בהסכם הוותיקים ואילו אישיים, בחוזים מועסקים הצעירים העיתונאים מרבית
הקיבוצי.
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 בעו״ן חקירה
שאישר הערבויות

חממי
 פנימית חקירה מנהל כור קונצרן

 דולר מיליון שני בסך הערבויות בעניין
 חממי. אבי סחר, כור מנכ״ל שאישר

 חברת־מח־ לרכישת שימשו הערבויות
ס כור על־ידי בארצות־הברית שבים

פרטיים. בשיתוף חר,
לגלות היתר, בין נועדה, הבדיקה

 וראשי הפרטיים השותפים בין יש אם
 או מישפחתיים קשרים סחר כור

 הגיע הבדיקה במיסגרת כלכליים.
 בארצות־הברית, סחר כור מנכ״ל ארצה

הרכישה. את שביצע פרומו*, יחיאל
 מנכ״ל כי חממי אבי טען היתר בין

 וראש גביש, ישעיהו לשעבר, כור
 אופיר, שבח לשעבר, אגף־הכספים

 הכחישו השניים הרכישה. את אישרו
 לבצע עליו אסרו כי וציינו הדבר את
העיסקה. את

ם י ד ת ז ב ז ג

ם ב
ה־ יום־הולדתו בירושלים, 4 נחוג

 ראש־ שהיה מי בגין, מנחם של 75
 תחנות־ ישראל. של השישי ממשלתה

 של בנו בגין, של העיקריות חייו
 הרוסית־ בעיר־הספר מזכיר־הקהילה

 עלותו לפני ברסט־ליטובסק, הפולנית
 שנים 39 אחרי ,1977ב־ לשילטון

 השומר חבר היה 13 בגיל באופוזיציה:
 אחרי בית״ר. את גילה 16 בגיל הצעיר,
 ורשה באוניברסיטת מישפטים לימוד

 שיעורים ממתן התפרנס וכשלקיומו
 בגין בסיביר, תקופת־מאסר פרטיים),
 בפרך הועבר ושם הציונית פעילותו
 הרחוק) בצפון מסילת־ברזל בסלילת

 י במילחמת־העולם הפולני בצבא ושרות
 וקיבל ארצה הגיע הוא במיזרח־התיכון,

 הצבאי האירגון על הפיקוד את לידיו
 הציעו מהרה עד (האצ״ל). הלאומי

 על פרס־ענק הבריטיים השילטונות
 ארצישראליות לירות אלפים 10 ראשו:

הימים). אותם של רולר אלף 50(

הרוקדת הסבתא
 ה־ יום־הולדתה בדימונה, 4 נחוג

 אולי מרציאנו, מרים של 118
 מרציאנו, בארץ. ביותר הקשיש האדם

 לפי ומיילדת מארוקו יוצאת אלמנה
 נכדים 46ל־ סבתא היא מיקצועה,

 המקפידה נינים, 64ל־ ורבת־סבתא
 בימים אך ראש־חודש, בכל לצום

 באכילת מרבה החודש של האחרים
 מסורתי" מארוקאי ו״אוכל גבינה לבן,
 בחוג מזומנות לעיתים מופיעה וגם

לריקודי־עם. המקומי

סאלי ובאבא סקוטים
ר ט פ  ממחלת־לב בבריסל, 4 נ

 יאיר ,47 בגיל פרוזדורים), (פירפור
.ישראל משוררי מטובי הורכיץ,

 בנו היה להשתלת־לב, בבריסל המתין
 בלב, מום עם נולד תל־אביבי, אופה של

 נודע ,16 בגיל הראשון שירו את פירסם
המכש עונת היתר: ובין בקובצי־שיריו

 כלואה), ציפור שם;1 של אנטומיה פה;
סקו משוררים של שיריהם בתרגום

 וכסדר־ כמגיה לקיומו התפרנס טיים,
 כ״דון עצמו את הגדיר ופעם דפוס

סאלי". באבא של במדינה קישוט

לכנסת מגרוזיה
 ,60 בגיל בירושלים, 4 נפטר
גינאשווילי, (״מישה״) מרדכי

 25 לפני שהיה, גרוזיה, יוצא צייר
 ברית־ של אגודת־הציירים יו״ר שנים,

 במוטיבים התרכזותו למרות המועצות,
 כיום תנ״כיות. ודמויות יהודי הווי של

 הכנסת בניין את מציוריו אחד מקשט
בירושלים.

• • •
וכפיסי־עץ צבעים

ר ט פ  ממחלת בתל־אביב, 4 נ
 גטניו, כלם ד״ר ,77 בגיל הסרטן,
 לשפות חדשניות שיטות־לימוד ממציא
 (בעזרת ולמתמטיקה צבעים) (בעזרת

 יליד גטניו, ציבעוניים). כפיסי־עץ
 130 של ומחברם המצרית אלכסנדריה

 מביני־דבר, על־ידי הוגדר ספרים,
 כ״המחנך שלו, שיטות־הלמידה בזכות

".20ה־ המאה של

השקט באזקינוס רב
 ניו־זילנד, באוקלאנד, 4 נפטר

אסטור, אלכסנדר הרב ,88 בגיל
 5000 של רבם שנה 40 במשך שהיה מי

 השקט. באוקינוס מדינת־האי יהודי
 לגימלאות שיצא לונדון, יליד אסטור,

 ובתו אשתו עם ארצה עלה ואז 70 בגיל
 לניד שב חברת־קיבוץ), כיום (שהיא
 לסבב־ ,80ה־ ליום־הולדתו זילנד

 חלה לשעבר, קהילתו בני עם חגיגות
מותו. עד במקום להישאר ונאלץ

. 2657 הזה העולם


