
.̂  ,* ,̂  י
ך^ ן  *  ̂*34

ה<ח<לה הארצית '* ^0)'ץ ?{
<חקימת. חתאח

מזכר

אל : תיק החקירה יום חמישי 25 פברואר 2016

�מאת.- צוער איתי בירן
הנדון י. גידי ליפקיןי- תיעוד שיחה

̂). מר גידי ליפקין לצורך ^ .0116x0.11) 
 כתב אתר 6ה0

 קשר ושוחחתי עם
היום, 25/2/16, יצרתי

מתן עדות באשר לכתבות שפורסמו על ידו (ומצ"ב למזכר זה) בנושא החשדות לתשלומי השוחד
הישירים והעקיפים ע"י גורמים באיגוד הכדורסל לחברת ב.כ עומר ו/או בתיה כהן ו/או רמי כהן

ו/או פאינה קירשנבאוס.
לדבריו של מר ליפקין, אין הוא יכול לסייע בהמצאת חומרים מבוקשים ו/או מתן עדות בנושא,

שכן הדברים חוסים תחת חיסיון מקור עיתונאי.
מר ליפקין ציין בפניי כי הדברים מופיעים נכוחה בכל אחת מהכתבות שפרסם בנושא וכי הוא עומד

מאחורי הכתוב בהן באופן מלא.

̂ידיעה, -
^

צועחאןתי בירןל " /

רחי פסח לב 2, לוד. טל 08-9545814 פקס, 08-9545930,
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ו

28.2.16

לכבי ?

היחידה הארצית לחקירות הונאה 433

לאיתי בירן

שלום,

מצורפות בזה, הכתבות שפורסמו באתר 1£*0 בנושא איגוד הכדורסל, ישראל
ביתנו, ח"כ פאינה קירשנבאום

. 0X2 הכתבות הן כפי שפורסמו באתר

בברכה

מערכת £]>01

^ פורטנ: הםפ̂ז

: !
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1 
? 

,

̂י^0^^ 3^^ חויב ^מג^ת^ץ;/7^^^̂פ
&ו^מ* -וי י

י -*?!^ !

 מ1ח]2�יפ!ני0פופ1<ר"ם:
-.|̂ ^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^ ̂|?�! יוני*?' 0)םון - נ>0)*] קאשקאי -י1 ^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^ !

11^̂ ̂מן3 ;: 
, ? , .- ? ?  

י פאעה^ירשכגמום,מחייה^

̂נ ^̂ ̂?נ^מ ̂ועל11:.על ידי:אי;נוד הכדורסל'^כון;.� ̂� (קמ-^ינו קואלי^ונ'ים) לט1בוב האקדמיה 

! השוקע1בר למוחו'קמאיספק "בו1ק3ותי ?ג;!�פום;ה!ד;1"ח .רוכספ1: ^5 -א?ג1ד והלחוץ ל^נינ;12^20; ^קיראת- י ̂קך3� זז]9ר| ועדת . לא10ט�יט י� "�י י 01̂ יל^שק- 1?.קףג<. '^(ד^ו  ̂ל!"^ ת'^<ל.-<?^?ג^ד-  �,ג*ג6ג©ה ?  366*7̂ /7- נורמה.�:אד-1טה עלי ו1ךש0:4;-יחדיו;. של� 1-^9 אלף.�-שקלים; . -6ח */0>:,0/ 2סע
^^^^^^^^^^ ^עגהגגח^^ לשאלה של- -; ̂�דת ^^ר^נעך̂�ונ̂�'המ^ ^̂̂^1̂ב'&יגןחןו 0|נ1 ^מנלץ^^קביבן שו^ןשמד:31ר בע^להעל: :| ;: חנך הןועזחןצב1 ^ברהשי^
0|0|̂ || |

:; 
ב'^נו?לאקדמיה, ;| ל,כ0פ'ם /יועברו מישראלי

ו_



28/02/2015 15:32 037529272 0 .̂ ק 00.11 6̂£ 03/13

18̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 1: 
עו1�באתר: י

: "̂ ^̂ ^̂ ?????? ^^17 י] �" יקיי^^^77070̂ה : /̂ ̂ב ^ -.¥ ?.
̂נןיט?! ̂י ג ̂̂ו ?*� ] ל • יי- ? ?? ?

ןןןןןן^^ן_- _̂:
-סגליז;, י ̂ייףרי למרמ

^הפ^ןאותם י י '^איגו^ א̂ל -
 מ^^מצד

יונוף 5עולה ?̂ל
0̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ר . ? '̂ מור מ̂ע .̂

8̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ - ̂י : נעולים: הדברים ר�^א!ם; כם^י חאיגוד� -0 1̂  ̂
י^ערכת. ומיורוד̂י ?בתחלןיו�

̂נ ^̂^ ^חבח^גגעלות-; י:^̂^9| ב-ילה לפי:ולשט ̂י לב;ו:. עומר"עוץ^ע"מ;. ר̂ו ה1(1.1�ר1;.ל̂ת
|̂ ^̂ ^ 60^̂  ̂; כ) אמרה 1:ת:חילדו;.-; ̂::ענ1.̂| ;̂ נהןימון '.שוב ,מכבים^עות\,1: י יה -בת ^רגברתי
¤¤ |¤¤ ¤̂¤¤ ̂" ץ .:""(1 י מר<^31י5 1!ד א!̂נ י*1\$$ -.̂ן  ̂ י �?יא<וך ן� קי1- ::ג< ^ק,שף א' י"
̂!^*^ג�^זר?#ןני ל  ̂ ||� 1̂ ^^רא1שו 1̂̂ !�;̂ ̂ר���^ ."̂�נ̂א 3̂ן ^^̂נ ,�ש;3!ימ;^3ח: קי̂ק ; 1 לאמו6^קבא<ו3ות^̂י ני^ךי ̂:? אומי'�̂. מ)>>ןי3^^0נ"<!א1 מו̂ל ^ ̂:^1)ו:̂< ין<^ה;<5*ג^̂�ו ̂י ;*;:|̂ ג  ̂ ̂ך1ה; 3?<

|̂ ^̂ ^̂ |̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ !̂ ̂ן|1ט16!ו)|1888|ן1<8>888 ?  8|̂  !̂ 81¥180̂

^^א^שקלימ י!*י'ו1ז |1^8ה��9ךמן^ו| שק̂י 1̂*^̂ 1 1̂ �ו̂ו

1 ונזה ^(נן?:ו1 £|יו0 ?9;ת:0�.;?!מ|1נ ;3א^ה; ^שנבאוט� שהוגלה. ���אז?̂ 
̂^ש1?!!] יי " ל̂��זמ יט̂ו

�וגבווו^^ש^ן̂-

1
��1*�1^̂ ^ 3":1̂ יי: ̂י ̂^ג̂א ^?'̂

קהן? רהאת גברתבתיה טק' האם את

יןאת יואה את'לה? ווטמשהו זןיבל, א
., אניי לא מודעת�לזהי1� י. ז1: סגירה וש̂י ̂ל ;!יאף ,אחזיילאי יכ1ל�ל̂ק

טיוו? הוו0י צוין-ןיעיג *ת ̂ה
ונ $ט|#ון, ^שלב�עי̂ז ;1ק" ו ןלןירשנג וים^על̂ק
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מבקר הקניט יבולוק או7ז*ו1# וגק, *ד*ך*1�#מו3/*ת חמקוטרק'?
^^מקום^יי"ה&גןד, .שט^

?סקק^מדןוגך^ד^ו-תמורים!1,.

̂ג11 וו-גןת חפק&ים^נאמר^ 1!:9̂ 1̂ ^)ל� ̂ןהמי�^ג!ךג^^ף�^ק(^ ן

;"[̂ ל^בת-יה.

ג"ק) אתהעמלה7(?3יג ̂.10קימי טשהקל

?נמם1י;.בת1;ו1:ןן-: "אמש: ;1ן;תקב¥וו; תלונתו .שלחבר� ממשרד :מב?|ר ה£3$ט
י'ולר- ̂ -בסן'אום-עם^מו"מ ̂ע. ̂ וב^דוקוני ה1נ�5ונל. ̂ה:ש1לף לבנוש :הר.נהלהי צ1:

ן
1
ו
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31 $שו̂ו ג*ו1ב*! **11#1)̂£ ומ!0)$!ו1 1̂03 3̂1
מי נו£י8ת<קו*#ת ^

̂"ה^"י 7-7י-�י~'-ן ^ ̂י
^^^^^ו^^ /̂- ..:.. -?? :י:.,: .� :- י .-.";:.,;";:... :;-;י::."; ;. י -ל!91?!(-: ̂זזיי .מ8!ה

ו., י.וא!1]לו<1ו,0ט"0; מדגמן ן
י£י |̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 0^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ |�

; 
:̂ ^̂ ^̂ ^ §8̂ *: 1] 5רשת ינטוףאג�-ג'תגו1- וא^וד קנ^ורס?1, לא יןרדת�-מהטת^ת. �הפרש<;.3.ז.3וה :
;3̂ |̂ ^̂ ||??� ,1

עו1-בחודש יולי. 201:3, עוד לפני שה^^רמ : £)^£0 נחשפה ?ליאש1נר,.
| ^^>1¤ ^̂ ]: ח7*ות 2; טווה בדיקה: מדקק ! !החלה לחקור אותג, .|! 0*8

יגליה-.תש1ב1ח;,. .!ן: מוקנים� י | ן ף�-עוך גדברןושוג�^ר^-שעד.1;! א5.ן. -גונוק^אס�̂   בא^ד-הכ^לםל�את-:|ן -^ ן !אן
 נן?ן

ייי ̂ומ;ה; ;
^ י:0*וד-/קוך.מ^^<י.תחקורי

̂י 1�1 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .. /._ :1 | ^'̂ !?3.̂ ̂מ^^^^^^^^^^^ןיה^11ר>ןח^̂�לגב ̂י ̂יז41""י -̂י 8̂ /^0ול ^ליל601י30^ש?ולי&ל 1 ד ^^^^^^^^^^^^^^^ 11-1̂י0551̂ * * 001<יי:יייי*< י  י
�
י ?* י " **" י
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| |9^̂ ^̂ ^̂ ^̂  /
י ^ע^#^£7£0^ י

ל^יגסמט�̂לא�יק.  ̂ שמוטר^לגקקש^^ןו^חאיגוזן ;[
 טולמי�

£|ץ|(£.ג;ס:וחשף�או^שינוי^גךםא!^
̂^^ו^ו^ית'^מי:הג1ןםאותי^^מק)' גם: :1 יבי*י1נמ <ח*י ^ 

משה'ק0$?5ז- שבחדרי
ט*ז> � ז"̂י

:|: .̂ !̂ ̂וגל1 י^מא�י^גף^וקמ̂�^תקיף: י טרו! א|ןמה, מדהיט ומ�ל7י;ק-.
-̂ ^^^^^^^^ ̂ר.; י י י י -|- י בהמ^ר/^^פותיבנושיאה&י

; 9^̂ ^̂ ^̂ ^ ,תשובות || ;0 -ןעליה1 חייג;.^ת  שצריחה; להובדק^ןהאי^ד-
 ^שאלה

::נל; ק1ךם:
|0̂ ^̂ ̂^^ ~| |09מ המוליון:^קל,,שק ^לה::עבו^ אתןההוראה^^לם נח�ן גללל '̂ בהק-ךם, 
̂^מ ^̂ |̂ ^אוגוד^^ראלביתנוי. י � � י" י י י ;!� |8|
0^^|̂ ̂נ^0^^^ •ן. -^
||830100^̂ ̂ופה^ה^בליהאינוד^ת^תחמה -}: � וןיךא'גוך�1יוכד1ךםלגתק ̂'ה ; אבנרקו&ל

̂,^ך*1 בלובי � :בנןעצף�"ביח;" 1! 4,ת 0/בה *טטן-שמ'<.אונ^ן3<!הנמצא ;/ י ;ז- י .י: נזה*<!מר<נו י#דך; " י "  ; . "- ] י י ̂;1[1ג]3 זק1.י£ל 6"ס. :את- $ .. ̂�גמןד^ יו /ןן ^^?^.נןט^&י�^די^^^

מ1טיאנ)0ןי0:(יו0,'*:י1!ק)0)

ק1פל למעשה-^קיר מעליו י£תי*א8ריות ש;?!:^ש,ק?ם�.סעמ7;3;\.לבו3יח::(:חן
̂'ש . ,,̂ ̂מ י גחן; ה תקשייל! £מוטי/א מ0ל אשת; 1*ש.ל -מ3כ? ל משר ד ה מד^אות
הפועל..אילת�, חבריחנה-לת ?^ד-^רם*; ש^הןב-אןתו.ותקופה:?0גן. י/"ד?
̂ונגוגה; ̂ יוד^-�א^לם- ̂ ^ י3ו<- ק?זו1--1ב-לי �.שחו (ך.א:;ש.;ששום.דפ תאיג!,ד
ימיי-שחךנ-ט ̂י תשא^את- ^א:הי1ח;י נו1ג1ה2. ̂זו!: ;̂ הור הגזגר �דוז�יפריש .ו^מעוןןמז^חי ה^ר. :0זי1)1?מ�ש.ל קופל.- אני:ל)*לי'וז^פל01.על'^[י^א.:נתת;ר;ש1ם

זהי...

ה"ת בזמ^!©*! !*ל.זןוטל?
..1!̂ ע:^ אולוד:.ל>?.;!לו!ר1 $אי1ו? קגן .ןאצל-�ק! "אתר: ̂ן

מי באיגתל" זיזד קי1**,; תי'חי! בתקופה: הזו גזגר ויו"ד ןעךת^הבקקום
נת^רהןראהלקויסץ'-

ייאכ^ לא זונ^ממי קבלת? חוראר^לשל&'ג 9ד'ש-איש המפתה בפרשת,.$*
1זו3ה

̂ך�הןא'1;^:1לנ?עשוקי / > יב^ו^-תקופיו גווי^ קיש&עון מזרח!, ^^ה- פנימנ!- ההת'9טחת.ש.ל�7]ו פל^שד^י^וץןנכנםי ואז> ̂ב!ן. �:̂ !̂  :ב^
 ו^יגןד

ניוזול או?
1דש-אן1:וםט 20$$1\ 1ר̂  !ו̂ל לו̂נ

י .__._ .
ו _^ .
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שמעון, שבת. שלום וסייחה על ההזרעה. עו'יד של קופל אומד
קיהץ&לה: לגתיה .כה! קי&יםמ� ג*ט.ר הוא גבר ל* ה!ה ?<?!*,; *00לם
אומר שנר'ך�לשאול את ק̂ח ואותך. אז מי 1תן: את האישור תשל1ם

93,600 לבתיה כהן?
ו0 ז'גי, אני $$ וו3ר !דבר�מ^ 3דגע;^^אל- ר? 4? ןן.3ל;̂. "^.יודע�שוט ̂ד
ת'ה-יו"-ר /שקוק.?�; ̂ו ק: ה^•ה-ת^לגאי^ל̂י .̂ה ;מ' ש1^<{ם:.על את-

י י

̂!<ל:3ר��תש^ם^יי ג מץ^מוו̂י ו!א.יגוה;-ה!א::^'̂ד
1!??1- .'©1©!5.-0ן*הק51?9!8ע?מ' ^5ךי .̂-!̂ ך>-$^ו= �^ומ. 3ו�^^^9̂ בא^ך. ^ו̂.
̂ן|�1?§1ו: ̂.,.3ל מד|גו;^^.{חמור^^^ן ̂.ה: י1י.יר:\$£$ב*ץ1\^1^אין ם^ן̂ן ̂י וא! ̂ו ח!;!אחף1^,תש^ום-:^!(מלה̂ך :̂ ^לץ

̂וםת:7 שת,$0!ק5ת:

שנו*1ו01זרחי(םשה:ו1ימ1(),

וןבאום; טענה:.בח]#0$-20113גאשר יבורתי .ח9ר^ד^? ח^-פאינה^ו̂ן ̂י
ןדיבל א' - ;'?ח;ראה!ליאונ�1י1^ ̂ף::א1ןו;ה�לא�קיגלענןלו?. גי פוצצנויתפרשו;

5ת�השטויותיהאלחוי: 3:זה. מי צריך5קבל עמליו, מה-:

.האם^ח מנייר. את גברת בת'ה נה|? יבי�כזו;11 על- ות צוליףלקבלע̂נ איוד::̂! ל!.:אף יילגמרי:לא. לא^1ע:

א'ן אמ� לואח^את 1ה?;  קי̂ג
 ^קהו

,אם

1 : 1
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פ*'נה ק יך*נב*01 (משה תדמ1|):

האט צריך לוגרב את מטש^רח?
זה.את הטלפןן, ̂לב. או^ניתקגוי ב, ̂ןירש̂נ ולו"נ

מזלווג מנהל ה0פורט א'^ר בכלל את העביוג ;1#;$£009י?#$#?-
לועג:!וז?: . : .. ב*תנ1

. ̂ל. ו!חלמ לנועזת.: ב.עצ0; 0עגגזנ, 'שר^ל ביתב.ו!;:1א.?1;1ד וגנחן ̂'"ה�ש.?' חפו
̂רן:�. מני!;ל "א;<א: ̂רומנ;., ̂ול;י.  ה5-3)ף ל.^- 1

^
1̂ הכם9 י.ם מי^^^יןז^-,

י " " . ה4?!ר?1.
̂ .אןריי-טו&ה אישר�^ת ̂ראש1?י ̂רט1י ^\מני̂�/ג0 ?*! ;בתרמחן1̂ 

̂ז^ ̂ןשךא<^!תנ].;לתרומהי! ̂ ^גס^ט'של מפלג ו;עבה
̂וני^̂�ינקוו�: ̂וני �̂ ב^̂- ̂:גגבויודקנל ̂כון� 4*נ^>*13<�:נ4דוע מ1פ||ל?ה-�^ר31ת̂  ̂ריתי.ל ̂ל? א!ך�!משרה יה0 פוויט �בנלק-יאיישרי טהוזלבר�שנראה  איגוד, מנ!;1

ט1ב7

̂יהםפורטימינןו^ףך ̂יתי.היפישי!; נןשף ̂ריוןש.פנו ̂ה ̂יה:הגדול ח©עךו
אשר-א^ך ̂הו-ןוח?.̂  ̂ו 1̂וצא: עגו;̂'  ̂ו ̂;;את;:\?ע1! שכ"ל וח"0̂ ̂ר

̂.הם^ ̂ן.^ת5ק!ו ̂נה<:הםפוו -^ךך;י.הקקור.ט, הוגוזע^על-כ-ך בפני
בדקה. .

̂יגןך תעבורקס̂�י אם אור1:ש15ז ל>+ ח'ה.נ*א^ל את גל המהלך .שמפק�גח-
ם"פורנו, �אז גיום"יגא. ל*".נו 1^ל;ח5רש̂רהקש̂ ;וי;ן1 לפוןות מבחינת הכד ורםל.
̂במשהדיה0ג5ורנו.חייב. לתת. הסבר'0; ע? .3|ל- לישרה לגנרל-;גפ.יךבונ מי-*1\ה

. :נ^מע-.מאנ�^תפוצצס.הפרשה חזו.. ̂להשרה̂  להגיב 'לפרשה. קולה
̂יא ̂ועלת ה3ם.פ!ם שלןת^סול- ממשרד -הספות* נמסר גי;יי'-בנ;גו1 ל3טע{; 
̂ן^כןם ה?<מ!ר,.;ה.0כום.שאיחרה העבית 6כוטי ^'קףשל :1י�^ליון1.^- למנון וינגייט <למש^ך- ̂ו�רוחעבוך א  מקורבו!!̂ 

 שום
-היזנת הספירט. לא

̂ן�!מ2ן: \ק1!ו ̂̂ו ̂ו6- ̂באק .:̂ ̂;^םן.^ת ̂וינגי-'ט  במלואו^הועגול
̂ום�ע̂לה�מ^ג-ורט;כ^^^^ נגב^ת.עבורי3ו
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̂ו, *ן0. משרד ::ה0!9ורט ל-בה�לפני נשנה. ?"ודגשי כי .בליגות וזוגות ^שהתי
1̂ האו^^מפו במשרד ̂ו''חגמטעט^^שגולונללי בזיקי. של-ןהנושא^ל-ידי
̂מלוא! ע'" הד^ח-שפירםם תואר! הו?שבוןענקן;£נ..כי הסכום יהאמורןהו^ר

מ0ון:*'נג"ט לטובת .הפילות �השו טפת;�ש.ל;האקחמיה לבדות^ בספורט;ולא !
̂י-משויד ^שוונ המשטרה  כי�נ-ל^ךוג-טןשא^הועבר לאף גורם^^ב-הר
3<0ף ̂ע. -ט -מיננחלת-משךד.ה0פוזלט;-לא 'מםור הספורט; 3ל;וןגוד^חקירה

שיש ^וגד1 לפ^ע: וילהגשיל�-את�תחקורה1!...

שע1' לגרסאות; הקד^0^ל משה ק
̂:"31-יול|^^><יא;י ש: *̂  :̂  אתמולי^יש

 �ו^ו^ףק

̂ן4;1)ג :̂ שג 8ח1^א̂ל

גן; י ̂ .גזג'וןך^ש?1!: ושל/ב#;£;י�נן;ן. ג"נמוג ̂גוזן :מו/11נחג1;^2ור; ;לח^רת הגנ0ת 9אי^ ^יוי^נג^ו ̂!<16?! בנ קכד<^^6;ן^ ;ש?י1(!ניה1הןוא]חר!ם. ^נוס^מ̂�^קי-^ונן :התש1 ח^א^ליסקן^^^פ^בןןד נ לש1תז ב&ך^יות 15013(1: י "� • �̂ג!ד  1ברנ!ו 1ך:
ך
^1חד

גתגןגה ק^0קיי ̂י ̂!ל;�3^50י^ת :ק:<?רשה !א.מר.: בחוד^ גאוןו^חג'י51נו�
נו1ל5:מו;1וןי!גט:;^(�נ0ת ק1.?ל̂ת� יוז(נ̂: י '?,̂ ̂ףז!אגת!!לתוך!מ�ה; והודה;: ""

� � � " � �? • ..ז4לא:1פוזיו;יכה1":,. �� חעמי^

^1||0|8̂ ||||||0[|0||||0|88  ̂1

̂ני:�#ו3י 1מגרף1 ולהחלטת המשטרה:לקצר^ מו6גח;שלאבל קליםקי אומר ניוםדב^םואחףם לממרי. נאמצונות עלד אלי אגינעם: ̂וא!�מ6רל&ו&נ
ח^ת< ג'ת�^ך1ו^ ;בשחיוד1ולמע^ לןרשי

'-עד 'ום:;ש^שי -הקרוב-. .בולי ת<ן1נ1; שהחלטה זו�של-^^טרת"נובעת לעוצר!
:̂ מהבנה. שאין ולא: היה�נל .6ס1י:י5לילי יבמעש!ו:ש.ל מרש1

לא היה ק0וי להעביר ^מלת תיווך?
̂ונה0ז.י:^האקז:?ז!ה  ל^ראהג-ל;פ0ולני^/נתן/וגמלה^מו-ש^עלה^

'̂ ?'מר
.̂ ̂ וה3ז?ור0ל5̂�רט, כום:;ל.ק.יז!)�0 הש^^ט�^ב?1 לנך1ף0ל-ת:7ןבלס

̂י ^̂ ̂יי11י<""1י<* ו1 <88¤¤)יט 1|̂ 686881̂ט86י<11 ^̂ ^̂ ^̂ ^
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̂ק' ןימג 1311) ? משת קל

הפרשה גחודשון^ג1ג2 םי^ך1(נ1ר בתגזבה גי שפת' 1?ת, 1^טר ח
לא בתיה נתן קבלה את העמלה אלא מקוהו אחר?

̂!|די^1ר;!^גובת.י|ל^אוסי-ף;^?,.

̂!וא ו^^^&וז^שעח גיר0ו!7 ^ס̂�גח^^^^- למ/הן^וןן

̂:^ג0ףי 1̂ ק ̂*;^ו5אםיו̂י 1<ב^י
§̂ הא!גוד'ו;עביך�א1ל 

ייל713. לכ^1ר^?ג^חי^^0ק!'^;את�חק^1בות

̂ "בניגוד ;ל0נ1ע|י, <וגדו?יה03י5!ם ושל�חגינ 0קנ: הםפוך5ו^6ם,ר:^ו3גוב ממשהד
י1 מילי^ןיש^ולמ^ע^זט^שרךי של.� היא�ש^^ךה;:העב<תו.ם3ום^חי7ןף-
̂, :חא.מורד|וו9כ1ט ח?יד̂נ ש1םי מעו)?ל1:זת:; בא/שור;ח^רו3 ץןןםכו גםפזרט ?>?1

יי':1ו!נ3י:יט ע^^חן-.התמ'כ<;י^אמצ^ה;!י�:1:ר1:מר�ה^מןי^ ב1??)א!;1ף;11נגר
שום^לה^צד גורם!כלשהו!!; ? נגבולר..עבור כ̂ן

''י1דגש>ני!^ק3ות.ונ#כות^ןו^

•"* 1̂ ̂ו^5י.7^ נלןגע-נ! ף;(3£וט�:וזאמ^ ̂ןל0.ם ©אה החש&ן- הז5!!1ח;-
;̂ ̂י-בםפוהטןון האקהמ'0 לכ^ו מגון -*3ג;*ט<טוו3^ק^קת ^וטפוג��4לי
̂.^שנוו?ה: ו^יי מש̂�ד ̂)^^!ג1ו ג*)שא�^ 1̂ ^

:

^ 
<̂ <1ג"חד*�� *�-ן*ו*ן̂�^ *א|!

̂םף. ̂: $0#/ח1;*$, ימקוף מ')?ע- נ קייר, .מתנהלת- מ ̂ ;!< �01* ?.ר& יהםפןוד
̂וזה!!<; ̂:ך: ̂וע;1<ה?ש1<יא שיש י13:גהי̂ 

ו
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.?*

הכז�ורםל. נעל;מו.והו!^^
[ ~

י| <!^ -_1י:
:
1̂ 39-2̂ 1/201̂ ̂ון: י 1 0א^ניד1:ל

וך:.ברשת )* .;. -.. . י י \ . . , - . . ? ... . •�_." ? "."?" . ... ?" ," : י :.י י . י ? -,-,-י" . -..  , ? -, , . . - -  -?—^�;?* ? 1 '�1 "" י יי" 0̂י יי1 י1 219^1̂ 910̂??י�י|*|101 19̂ ^00§!̂ ~ ^81̂ ^1091/4900̂ ̂ייי^  ̂י 8518£!11090909� ?" ? " יי ? �!?" ̂יי^י ו י^ו^

1̂י �!י ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ ̂ן^^890נ9 *?! ̂נ̂�_?^^ ^̂ |0̂ 1££0*1;4̂ ^̂ |
^9[!0̂ ^̂ - ?? .י "??-? ̂̂י יי - 8̂ ̂י-�...י|]8^ 16̂ ו . 88�,

:1 ;| 3$$¤ י/ ^^^^^^^^^^^^^^^ ̂י-^$?^^^ /̂ ̂ח^£!9¥/} •י*14£* ̂" � יי י ? י-י ??• ^̂ 11|̂ 11̂� י�:?ן^ףן¥יי ?^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ̂ יי!  ^̂ ̂^11י̂י 19̂ו6 10150̂*!!� מ1ו̂ו '̂̂ נייייייויי  1̂^^^8^8?"י�— יי י י.י."~י ויי̂ן לו ו� �̂**1̂ 0̂ו י1
^^^^^^^^^^^^^^^8�י ? י� י  ̂ 15 8̂ ̂מ3 ̂ו10^ ^^^^^ ̂נ!<י^£9^^^^8£0^^^1000 ^19̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^58

£3̂ד! ח?00גן על 0דטב1; ייאנהנ̂ו ; ^̂ ^̂ ^ ||̂ |̂ ^̂ ^@0^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 090||̂ :̂

[ ^||̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 1 " י יי�
י י � �י ^ : מ^סההןחויןי^את'^ישה^לעזירקזןך

� ^1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
נםפיםמתחמת^פלגחו^ר^ליב

^ף ̂^8̂ ;;?הו^^טרהפתחח�בחקךר;, חשף / 11| חכדורם?1, הגיע<;בסופו^ל זברלתשלןם:עמלה: תרוקיר1£^0. ?א^וך
/ ,  

1
מוו שמ  ̂ ומסתבר כיי למשטרה הוגשה-תלונה מו^א, .! - יול:, 2בר ^חודש ארב ה5ת?ה.

00"0*מרטק ̂ז3 ^שטודוופתיזה בחקןרה^ע^נליח&רשה; י! 0מן;עם 1 י'הנימפטנית לטעבר�* ;^ג
̂.הקל^ה י.ז1 עש.!1!., לג1?�.ום. ;אפיל1 לטלטלה. בפוליטיקה� ^ !, 01̂י�-3ו?:ע;  ?ל

,̂ ^^^^^^^
^ 

נון. ן ,.?ג.ישרא<ית.,1אט!ך�.עש1ייט- '^יתלןר- גו?;. .בנ'ףם בא'̂ד� ^כזןורםל. ו#.
̂מ ^̂ ^ ̂ שאף-חברי מ0ת 1ב3יר-!ם;נןםפים, ? | מןן^מן ^ י הננ

̂|י. : ^̂ ^̂ ^̂  ̂ י(1רבמתר:; . ; , ו
^^^^^^^^נ י  ̂ סרט>ם�ואול'^0ום^ו^^פ|אד^ י ,̂ ̂י� י�" 1̂̂̂̂̂:: י;ייי ?לם^;נ:אן:;:ממלא ̂ו̂�ימ$.:חמספרי^^^̂�מולי0בי י. 
^ �9̂ 1̂ ה?0טוךה י , 000 ̂י;^ךא'^^^ה̂  - <בל(ן;|ל
1̂)1,סך*1ח�"וו!מ^ ] ד^/ 12וט

̂נ!ם..̂ל�;חאוג1י ?.בזמנו1.מגל,ר:1 ^הו/ץף אתי החשך.#ב^טל11.יו( ̂יב:להני1�-ו*הווגי1י?מיי :! חאנו והנ-ו^א,^ * היוקיולק�של#' ̂ה&ו.?!̂: ע!ז;; י ן הל:אהיי/3ית?0ו.!0,^דיהי ג1קם7(!; אב^^אשרןהוא-תנת  0י-עת;: ̂.©3'1ו7^1!ושא.מצ1� ̂- . קמ*7/.?1{/;י0 .י�?ב-3'ו^ם^איגול��ה^תיק^אובהפישה, נלמולו
 ביתנו� לחעב'ך :| ^^_____.

:
בזמנו ועדת-הלםפ'ם^^להכנםתיא!^^ למפלגת י^ראל

? .: 1̂̂^ 8|̂ -ן ̂|0 נדור0ל ג^כןן;  במפעיל1 איגוד ה

 .לאקדמיה
^יליון-^קלים

̂^?:: יי יונחמו;: ^םך^ל ^̂ ^̂ ^ ̂ נםפ !' ^מ5ילטח;,:יה.ו1ר!#/ונ�בףו�?:דרך-.מ^ר.ך- וז190ךט- �] ? וינ^;. זאת; ?מע1דפ
� � �:|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ןעגןיט. :|  למכון אתימ30וםיי^יחת ' -שהע�בןד-

̂|^ני: � ^0^̂ י |]̂  נג1רו;;;_ענ1ל̂;ג0ף�ש;ל'י93.600 תו!ומה;  ̂ .אך לאחר�^כן ?וןסונ�גר�ק^ע^^
/ - --4^^¤¤¤¤ ̂ןבע'-'מ ^^רץםיהוזברות�-ש^ת :ן * ̂:17ליש^ב?ו?;,חב^ח; ב.3. ^מר-י'/עוץ
>יי""י 1 "̂."̂ 1̂ונ:ה.כ0ף�מזח ^שבר גבל טחשגו) ! י.""".י" לגבהונ במ')^ נה1 מה;שונ-מנגים.<
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ו

̂.�1<**6^, .ן. ? - 1 *ח*�1<**.*11111*11:10*- *? ... י" י ? ? ? .. י . .� ̂;*^ / 1"ר*יו.מכוגי0ו*1תי ? :. א!גוד �הכיד�ור0ל.ז?ישד- לחגורת.!;*; וטמר."
: 

! 
� " 

!

: ::|̂ ן ̂^̂^̂^̂|
קיים:הםכם�התקשרות^'ןיחאיגון^לןזגרה,, " י

:̂ 0^̂ ̂מ| ^̂ ̂-נ^ח^^ה^ואימתנוון.ל^ות!; | יוי!ר.:.הא!נוד. ברא!1ן:אח: השבוע.שאלתי. אגב,
;י י |0^̂ ^̂ ̂; ה^יבח̂ץ� ^  ̂ח!5נ1;חמוול .̂ י0$4ק# א ̂י # ̂;.^שה^א3)נ0ל.?!א •

̂|^0!1|^0נ � יש-ימישחו ;רו0ג1ר^המ^נ1רוי;^י^ה לנ1:פל� ין | ^ונה^להיפ03^ אליה,:ואם- כי�אין?;??:
̂"י� | ^̂ ̂^?ט ̂, אז�.^^יש^ר^נ�ה^קמשטףח^^קוך.. | ?^ 33?
:|
קןז^הנהנןנ^שמקי^^ין :  ̂ !.. . . ? - .• - ...?? - - :? ...-.--

�
.? -^ .;...- . ? -- -  .. ? -  ? ? ? ? ?;? ?? , ^??^ . ?—5 .. . 1? י :|? הגיד^הם � י� ̂???ןןן לימ̂ה ???^̂ ^?̂ ??????? ????^̂ ?̂ ?̂

̂ר. קיושנ1)חם. <א י1ד1גה על התרזםו;(מ̂�וו1מז)) ט

ביקשנו-לדעת מבתיה 3ר,ן עלש1ם מה יולי.- כאשר התחקיר-פורמם;-בחודש-
�̂ ^נ1 ̂יום דגריי.יהיא ̂דבלו?^א71 הכסף1 היא הש.יבה; ^אי א3שו^לדעו3; זה-לאל^יינף^ לף י חייבונ

הננ0ת,\!£אגגוז מי שהוגבה.\נמנו את- התיץמח ^'ג,1ךץ1"ת^3 חגרו'נ�.-
̂-;הנליו.10י;;.- ש1>ז^1עמ?:וו  <ך קי-רשנבאוג! שאמר<�. בזמנ^,בתגובה על-.:
̂י�^ מ&יטויו&נ- :-̂ ?^;

^^ ̂ן ̂י; :.̂ ̂!כז אי|:יך :;̂ ייתורה '5י .את^ 
1̂.^י(ן^בי<;�^^6*;. ̂י ̂!יאג^ -האלה�. 3ש^̂�^^*�מנ

̂?!^.ע^ ̂ןבל; ̂.:אף;א^:/?א;צך-ךי�. ̂::יזווע
ח ̂:ע^:1ר^;ע^ןלר. ?משחו.ק! א^א?ן .ולש;אל^

̂'נול;!;לןבל-3^זו�#ורר!,ש^ 1̂הד.ל! ̂.ף. ;מ:

0"ה קלי 0ק*. "גורם מהוון� קיב1 את<ל1מיה" (י^ג גונן)

גאיגוז הכד1רםל םיפהו! בזמט ג�*ו א.יש- ה7)שר ג'ן חגרת: הכנסת- קיח'ינגאומ !
מדהימים: "אנןידיאגח;- 1לאיגוד. ^הוא חגר ?�התנהלה� משה 7,לי!ם7,י,.,-חאחדאי על/נזשחקי הליגה ̂'ו^^יים; אמר:עוד ^חודש הלאומית: אגב.קליסקי:

ו
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̂!!1 הגםף הו^בף /נג/מה^ט.1!!  טי̂�גאי^^כ^^
 .באנוסת

. .^הן"; . - ' . - - ? • � . בעי;̂� • .̂ ̂נ..-עו5ן!ל�'יע ;לו!בוזנ
̂ומזק. : - ̂ה: 1ב�ד1*ו]- ש7י-:געקגוונ חשי&ת- 1£*0: ?יושרה הספורט. עשה ג1מ3ו -גדקה 1נחא0.; שלמעשה- א!שרי.- את ^התש גאג'וצעומ:� .רו'"ח- בו?י01

^בוי שיחת.1 -יח0!י ̂לטענת/האיגוזל^ה^ש-לוט�גוצע--גש^ט נתב כייי גולוסינ
̂.כנעה. החברה- איני�ןעומ  

1
̂: במסגרתם. ציגור -ולוג!נג שנונקג'ו! מחיוביו

̂ב<0:1|ל|ו|:.ש.ק.לים-.למכו1: 1. ̂ףו1 ?ת0כופ �ר}כס0י0.�.ש^ה3נ0ת:?יאשףל̂ת�ה.
̂ד;:1 ̂י במכו^ךללט^תג^אי 'לטמווו .?חאקןמזג-^כמרס^יבמגו, .שפו 1!נ1<ייט-
גנ'שחה,�:שהיה�א�חראי^^ושא ^קודם� . -החשפ ע"י ̂..הגיקורונ .אף�?תהתקשחת אושיה" ̂ אבנר.:ק1פל?י�;�נמו  ̂יהקוד ̂-..תןן ?ל1ב-ינגיבא1גוד!"גתיאו0- 

̂ן שו^ן,: אי.שר:את:�התשלום;; יי -העלתה̂מ�מנכ"יל�תא'ג^, יעקג 

̂יה^רי ̂י*;1: ̂ו ̂"-מעט :*אמ8- שה0שט^ח?יב5נ:^0פק- ונ ̂יש מ;.י.'.ש !?פדשה  ^עו שאיריו את חתולומה ו?א6:.^רהה5גםק-.מו^ת̂נ�90'0י:
י י � .?̂ :#ו;ו*י;עמל

̂קן חלש ג*נקדמ?ר. אליה11עד.הג0ף:(איג)ך:ה)נ1�ןך0ל)

.בבומף ישיראל..,ביח:נ!;העגירחי. ג0.ס1 וזלוגוה לע̂ו גופ1 $פווי£י;ג�נ<ו ענ�ף
̂-?י3ב1 יב?1*\^̂� ̂!*יי-<למ*� !6̂ ̂ל�ש£?!0?י4!$?1נ1 � 141�.1̂  ^£נ0/|3̂ו

 ו;*0
. .ר.גדור',ד;..1האם
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