
ה יש זיופים, יש אקשן: ל לי כ ח נגד ע

האחר בשעות שעבר, השלישי יום ך*
 לבושי־אזר־ שוטרים שני הגיעו הצריים, ^
ו בבאר־שבע, אחרונות ידיעות למערכת חית

הכ טרבלסי. תמר העיתון כתבת את חיפשו
 טקס בסיקור עת באותה עסוקה היתה תבת

מרחב־הנגב. מישטרת של חילופי־המפקדים

 תת־גיצב הנגב, מרחב מפקד כי ספק לצל
 נגד שהוצא דוח־תנועה ביטל בן־איון, חיים
 במהירות נסיעה בשל קליינר, מיכאל ח״כ

 קמ״ש), 145(ביותר מופרזת
 פרשת־שחיתות נאה, סקופ — לכאורה

וחבר־ במישטרה בכיר קצין מסובכים שבה

ס מתי תכנ הוועידה? ת
 שלא כך על רבה התמרמרות יש בליכוד הצעירים בחוגי

 בניגוד שהוא דבר צעירי־חרות, ועידת מתוכננת
שנים. חמש בבר התכנסה לא הוועידה לתקנון.

 את מכנס ואעו הגוף את מפעיל אינו רצת, מיכאל הנוכחי, הידר
בצעירי־. לחבתת המכסימלי הגיל את עבר עצמו והוא מוסדותיו,

חרות.
 אגף ירד גס שהוא מילוא, רוני השר ממקורבי הוא רצון מיכאל

הוועידה. תתכנס מתי לקבוע ובסמכותו בליכוד, הצעירים
הוועידה, את לכנס ממהרים לא שמיר־-ארנם במחנה
הצעירים. בקרב ברוב יזכו ולוי שתן שאנשי מחשש
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רצה
המתמודדים. שמפעילים הלחץ למרות הוועידה, תתכנס מתי עדיין ברור לא

&ת־העסדה מרכז ■ מיפל
אל מי לכר

 לערי״הפיתוח". הפנים הסיסמה.עם את ליישם עומדת מיפלגת־העבודה
 שלה המרכז את תכנס המיסלגה ספטמבר: בחודש 12ב־ יתקיים היישום

שבגליל. בכרמיאל

580
 הרוגים 456 על דובר־צה״ל מסר באוגוסט, 21ה־ השני, ביום

 חיילי. מירי הריגים כולל זה מיססר הכבושים. בשטחים פלסטיניים
בלבד. צה׳׳ל
 .580 על ההרוגים מיספר עומד הזה״ ״העולם ספירת לפי

 הפירוט לפי הרוגים, 716 על פלסטיניים מקורות מסת זאת, לעומת
הבא:

ומתנחלים. חיילים מירי הרוגים 507 •
גאז. משאיפת כתוצאה התגים 82 •
והתחשמלות. ממכות הרוגים 49 •
אחרות. מסיבות התגים 79 •

עורכת הישעה שוקן ■
 ביומון שמעתי״ ״ראיתי המדור עורכת תזנבלום, עירית

 גרשום של לשובו עד מעבודתה הושעתה ״הארץ״,
מחופשתו. העיתון, עורך שוקן,

 של מותו על המוטעית הידיעה לפירסום אחראית רוזנבלום
העליון. בית־המישפס נשיא שהיה מי אגרנט, שימעון

 עד להשעותה וביקש בשווייץ, ממקום־חופשתו טילפן שוקן
לארץ. שובו עם העניין, לבירור

ה יחסי ■ ד עכורים עבו
ב״בזק״

 הנהלת שהוציאה מיסמך על אלה בימים מתמרמרים רבים ״בזק״ עובדי
אמצעי־המישמעת. החרפת על המדבר החברה,
 מדבר, והוא סיומה, אחרי רק הופץ אך העובדים, של הגדולה השביתה לפני הודפס המיסמר

 נזק גורמים במעשיהם אשר עובדים, נגד אזרחיות תביעות להגיש על.האפשרות היתר, בין
לחברה.'
בחברה. עכורים ויחסי־עבודה תנאים הרעת של מגמה על מתלוננים בבזק עובדים

 במקום הודיות ■
ופולניות פיליפיניות

 הפיליפיניות של מקומן את האחרונים בחודשים תוססות מהודו נערות
בישראל. רבים בבתים או־סר ובנערות כעוזרות והפולניות

 יותר צנועות הן לחודש. דולר 200 היא משכורתן בשוק. ביותר הזולות כרגע הן ההודיות
שלח. ובתנאי־העבודה בדחשותיהן בעיקר הוותיקות, מהפיליפיניות
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 ניסה מישהו בן־איון: ניצב תת
 זיוף כדי תור שמי את להכפיש

וחתימת■ כתב־ידי

 מכשיר־ באמצעות לה, הודיעו השוטרים
בדר הם כי אליה, שנילווה הצלם של הקשר

אליה. כם
 השוטרים, את פגשה המופתעת טרבלסי

 צו־חיפוש לפניה הציגו הללו כאשר ונדהמה
ובמערכת־העיתון. בביתה

 ביחידה־הארצית״לחקי־ חוקרים השניים,
 מיחידות־העי־ כאחת הנחשבת רת־פשעים,

 במשך הכתבת את חקרו המישטרה, של לית
 בביתה, חיפוש ערכו לאחר־מכן שעות. כמה

 ידי־ למערכת איתה יחד הגיעו הערב ובהמשך
ש מכונת־כתיבה, עימם ולקחו אחרונות שת

במקום. נמצאה
לתח אליהם להתלוות התבקשה טרבלסי

טל התייעצויות אחרי אז, ורק המישטרה, נת
שוח מפקדיהם, עם החוקרים שערכו פוניות

ררה.
★ ★ ★

 שבו החלה המישטרתית חקירה ך*
 פנייה בעיקבות לכן, קודם אחדים עות 1 1

 מישטרת״ישראל, לדובר חדשות העיתון של
 המיש־ תגובת את למסור הדובר התבקש שבה
העיתון. לידי שנפל עסיסי סקופ על טרה

בי כי סיפר בחדשות, עורך־יום זהבי, נתן
מעל המוכיחים אותנטיים, מיסמכים יש דיו

כנסת.
 בן־ של להתערבות הסבר גם היה לחדשות

 מפקד״המרחב של בנו קליינה ח״כ למען איון
 משמש וקליינר בערד, עסידר סניף את מנהל
עסידר. של מועצת־המנהלים כיו״ר

 סקופ גם להם שיש בטוחים היו בחדשות
 מתבררת החלה והלאה מכאן אולם מניע. וגם

לחלוטין. שונה תמונה
 לבן־איון להפנות מיהר דובר־המישטרה

נד המשופם הקצין חדשות. של השאלה את
 פנה הוא וכל. מכל אותו הכחיש מהסיפור, הם

האותנ המיסמכים את ממנו לקבל כדי לזהבי
לפרשת־השחיתות. אותו הקושרים טיים

 שלא בכך ומקצועיות זהירות גילה זהבי
תגו לקבל וביקש ה״סקופ", את לפרסם מיהר

 זהבי פתח בן־איון של ההכחשה קבלת עם בה.
 כי ספק ללא לו שגילתה עצמאית, בחקירה
מזוייפים. במיסמכים מדובר

 1וב־ למישטרה, החומר את העביר חדשות
 ידיעה בעיתון התפרסמה השנה באוגוסט

 חשד ״נחקר הכותרת: תחת הנושא, על קצרה
 קצין־מישטרה של שמו להכפשת ניסיון

 הגיעו לחדשות כי נכתב הידיעה בגוף בכיר״.
 על מידע בתוספת מישטרתיים, מיסמכים

ש לחבר־כנסת, בכיר קצין בין פלילי קשר
גדולה. ציבורית חברה כמנהל בעבר שימש


