
 מם• או בחברות זכויות בעל או מניות בעל הינך האם
 מהו — כן אם בחו״לי הרשומים אחרים כלכליים עלים

מפעלים? או מוסדות ובאילו הזכויות
* *

ץ ילדים כני ושמו - עסק 1
 אגודת במיסגרת הפועלים הילדים גני כי הוא נכון האם
עסק? מהווים ישראל
 מבעליו? אחד או זה עסק בעל הינך האם
 מעונות גם כולל אלה ילדים גני למען אוסף הינך האם
ובחו״ל? בארץ כספים ילדים
 טיר־ בגין לעצמו מפריש הינך האם — אוסף הינף אם
 מרשות כלשהם תשלומים מקבל הינך האם הוצאות? חתך
 ממי? — כן אם הילדים? מעונות או הילדים גני של

כלשהם? ציבוריים גורמים ע״י נתמכת זו רשת האם
★ ★ ★

?6!אי3האמדי ע״י מבוקש שותף - פטרצר י■
ירו בית־מלון מנהלים ואשתך אתה כי הוא נכון האם
 אחר? דומה שם או המרכז מלון בשם שלמי

 המלון? ממנהלי אחד הינף האם
 שהינך הוא נכון האם — המרכז במלון מנהל אינך אם

 בזמנו השעית כי נכון, האם המלון? ניהול בענייני מתערב
באוואר? רב־המלצרים את מעבודה
 ונותן המלון, בשם תשלומים מבצע הינך כי נכון האם

לעובדיו? הוראות
 בהדרכתך בכנסת לסיורים נוטל הינך כי הוא נכון האם
במלון? המתאכסנים מאלה תיירים
 התפוצות מרכז החברה של המניות מבעלי אחד ד,ינך האם

 רשום בבעלותה )46246(חפ/ מוגבל בערבון המרכז מלון —
הנ״לז המלון
הנ״ל? המלון על בבעלות שותפים לך יש האם
מיהם? — שותפים לך יש אם

סטרצר? בשם אדם נמנה שותפיך על כי הוא נכון האם
 הנ״ל? סטרצר לך מוכר האם שותפיך, על נמנה אינו אם

 עב כלשהם משותפים עסקים לך היו או לך יש האם
הנ״ל? סטרצר
 בהימורים? בארה״ב עסק הנ״ל סטרצר כי לך ידוע האם
 ממשלת על־ידי מבוקש הנ״ל סטרצר כי לך ידוע האם
עבירות? בביצוע כחשוד ארה׳-ב

.?ג
בחו״ל מוברח 8ן8וב - טראסט ₪

החברה מניות על לבעלות שותפיך בין כי נכון, האם
 בשם גדרם גם מצוי בע״מ המרכז מלון — התפוצות מרכז
וזוז? טרסט ישראל נחלת

 זה באופן הרשומות חברות או נאמנויות כי לך ידוע האם
 או כספים להברחת אמצעי משמשות ליכטנשטיין) — (ודוז

 מידיעת העלמתם או הכנסה מס משלטונות כספים להעלמת
שלטוניים? גורמים
 ודוז? טרסט ישראל בנחלת כלשהו חלק לך יש האם
 עבורך אמצעי ודוז טרסט ישראל נחלת משמשת האם

כספים? להשקעת
 ולא בחו״ל על־ידך רוכזו אלה כספים כי הוא נכון האם

לישראל? הועברו
 הנ״ל? הסרסט מנהל משמש הינך כי הוא נכון האם
להעל אמצעי הנ״ל החברה או הנ״ל הקרן משמשת האם

הברחתם? או כספים מת
 ודוז טרסט מסוג חברות או קרנות כי לך ידוע האם

 ללא למדינה ממדינה כספים להעברת כאמצעי משמשות
 על הפיקוח להוראות בניגוד גם ולעיתים השלטונות, פיקוח

שונות? במדינות הקיימות המטבע
 — התפוצות מרכז בחברה השותפים בין כי הוא נכון האם

 וגב׳ שיינפלד אלכסנדר ד״ר גם מצויים בע״מ המרכז מלון
 חיים את שלום קרנות באמצעות שניהם שיינפלד, הלנה
פורוש? מנחם הרב על־ידי כנאמנים בע״מ

 אם המרכז, בסלון כשלך כשלהם כספים השקעת האם
המלון? בבעלותה החברה באמצעות ואם במישרין

 בחו״ל על־ידך שיאספו בכספים זו למטרה השתמשת האם
אחרות? למטרות ובישראל

?מאמריקה עיכוב״יציאה י■
 אם ״ספערא״? פרשת הקרויה בפרשה מעורב היית האם

 זו? בפרשה חלקך היה מה — כן
 דפוס? בית אחרים עם יחד בעלת) (או הקמת האם
 יעקב הרב גם נמנה הנ״ל הדפוס בבית שותפיך על האם
נוער? קריית מישיבת לניצ׳נר
 הנ׳׳ל שותפיך לבין בינך סיכסוך שפרץ הוא נכון האם
הדפוס? בבית

 הנ״ל? שותפיך עם התדיינת האם
 התקיימה? איפה — התדיינות נערכה באם
 אי־פעם הוגשה או מארה״ב יציאתך אי־פעם עוכבה האם
משם? יציאתך לעיכוב בקשה

★ ★ ★

מוברחים? כספים י■
 לישראל העברת כי אחר) זמן בכל (או אז התגלה האם
דולארים? אלפי עשרות ליגאלי בלתי באופן

 לנוגעים מסרת לא כי רבני בדין כלפיך טענו כי נכון האם
מוברחים? כספים בדבר
 בירור? באותו נפסק מה — כנ״ל בירור נתקיים אם

★ ★ ★
? הפלית מפצע שותפך האם 1

 סנט־לואיס, תושב שיינפלד, ד״ר שותפך כי הוא נכון האם
אוד,״ב? מיסורי,
 הנ״ל? שותפך עוסק במה לך ידוע האם
 גינקולוג? רופא הינו הנ״ל שותפך כי הוא נכון האם
מלאכותיות? בהפלות עוסק הנ״ל ששותפך לך ידוע האם

* *
בלאם־וכאס? עשית מה ₪

 בארה״ב? בלאס־וגאם אי־פעם ביקרת האם
 בלאס־וגאס? התרמת בי הוא נכון האם
 מהמרים? שם התרמת כי הוא נכון האם
 הימורים? בבתי שם ביקרת כי הוא נכון האם
 בבתי־הימורים? תרומות קיבלת כי הוא נכון האם
 כ־ בירכתך את ביקשו שם התורמים כי הוא נכון האם
״רבי״?
 ברכות? בלאס־וגאס לתורמיך הענקת האם
 ללאס־וגאס? מחוץ גם בבתי־הימורים ביקרת האם
 — כן אם העולם? ברחבי כלשהם מהמרים התרמת האם
היכן?

 פריצות לעיר בארד,״ב נחשבת לאס־וגאס כי לך ידוע האם
והימורים?

שם? התאכסנה היכן — בלאס־וגאם ביקרת אם
̂י ̂ן ־ ̂י ׳ ־

וליכטנשטיין? בפגמה רשומות הברות ■
עקי או ישירה בצורה הטבות מניות, זכויות, לך יש האם

בפנמה? נרשמו או שנוסדו בחברות פה
 (,טרסטים, כלשהם כלכליים בגורמים זכויות לך יש האם
ליכטנשטיין? בוודוז, שנוסדו וכדומה) חברות

^ ^
באפרטהייד? מצדד אתה האם י■

מדי שיחות גם מנהל הינך בדרום־אפריקה בביקוריו האם
ניות?

 בדרום־ נפגשת עימם אישים בפני טענת כי הוא נכון האם
 ה־ במדיניוח מצדדים בישראל וחבריך אתה כי אפריקה,

בדרום־אפריקה? הנהוגה ״אפרטהייד״
 ב־ תרומות לקבל עילה לך שימשה דלעיל הטענה האם

דרום־אפריקה?
★ ★ ★

הברך: ואשת אתה ■
נפ גלבשטיין) (לבית הראשונה אשתך כי הוא נכון האם

 טרגיות? בנסיבות טרה
 שנפטרה? שעה בבית היית האם
 פטירתה? נסיבות היו מה

האסון? שאירע שעה אשתך לעזרת חשת האם

נווש? של חרקו מה הבעלים? מי מרכזי״: ״מלון

 לכך? הסיבה מה — חשת לא אם
 בימיה עוד הכרת הנוכחית אשתך את כי הוא נכון האם

הראשונה? אשתך של
 בטרם עוד דהיום אשתך עם מיודד היית כי הוא נכון האם
הראשונה? אשתך נפטרה
 לבינך הראשונה אשתך בין היחסים כי הוא נכון האם

מעורערים? היו
 אשת בשעתו היתר, הנוכחית אשתך כי הוא נכון האם
לוי? ליב יהושע ידידך

 כלשהן, בנסיבות הנוכחית, אשתך עם להיפגש נהגת האם
 נהגתם איפה — כן אם הראשונה? אשחך של הייה בימי

להיפגש?
 הנ״ל? הפגישות על הראשונה אשתך ידעה האם
 אלו? לפגישות התנגדות הראשונה אשתך הביעה האם
ב השנייה אשתך עם להיפגש נהגת כי הוא נכון האם
סתר?

הרא אשתך לבין בינך מריבות פרצו כי הוא נכון האם
הנוכחית? אשתך עם פגישותיך רקע על שונה

 לבינך הנוכחית אשתך בין רומנטי קשר היה קיים האם
נישאתם? בטרם

★ ★ ★

הצבאי והמימשר הכני! ;■
 אגודת־ישראל? בנק בעסקי מעורב היית האם
 הנ״ל? לבנך הרשיון הענקת לגבי פרטים לך ידועים האם
 הרשיון? ניתן בטרם מו״מ ניהלת האם
 בהצבעת אחרת או זו בצורה קשורה הרשיון הענקת האם
הצבאי? המימשל בשאלת בכנסת ישראל אגודת
 מזכויותיה חלק או זכותה את אגודת־ישראל העבירה האם

הנ״ל? הרשיון לגבי
 תמורה קיבלת בכלל) (אם הזכויות העברת תמורת האם

כלשהי?
התמורה? היתד. מה קיבלת, אב

★ ★ ★

מתים גיתוחי ■
 העוסקים ברופאים חורמה מלחמת הכרזת כי נכון, האם

מתים? בניתוחי
 עיניים מוציאים רופאים כי בכנסת הכרזת כי נכון, האם
בידור״? ובשביל תענוג בשביל ״גם מנפטר
 הכנסת במליאת שלך תיאור מהווים דלהלן הדברים האם

מתים: ניתוחי לגבי
 כל מוציאים יקירים, גופות נתחים־נתחים חותכים כיצד
מנת בסמרטוטים, וממלאים הגופות של הפנימיים החלקים

 המוח את חותכים הראש, את מבתרים הגוף, אורך כל חים
.הלב את הגופה מן מוציאים דקות, לפרוסות . .

השיר־ חוט הנחתכת, הלשון בני־המעיים, הכבד, הטחול,
. חנסרים העצמות ואת מנקרים, רה . .

 ושמים העיניים מוציאים שופכין, לבור ונשפך נמצץ הדם
 מנותחים איברים מאות־מאות זכוכית, של עיניים במקומן

 הפאתולוגים. במרתפי מתגוללים ומבותרים
 וביקורת? בדיקה לאחר על־ידך הושמע דלעיל התיאור האם
 כלפי בצעדים לנקוט בחו״ל מאוהדיך תובע הינך האם

המתים? ניתוחי להפסקת ממשלת־ישראל

הזד!?״ ״העולם את לסגוד דוצה אתה ■
 פוטומונטאג׳? מסוג בצילומים אי־פעם נתקלת האם
 המשמש הצילום כי אפשרות בדעתך אי־פעם העלית האם
בפועל? אירע לתביעתו כיסוד

 העולם השבועון את קורא ותומכיו אוהדיו חוג האם
הזה?

 1הפיר־ בעיקבות כלשהי ציבורית ממישרה התפטרת האם
הנ״ל? סום

 השבועון לסגירת מלחמה מנהל הינך כי הוא נכון האם
הזה? העולם
 הנ״ל התביעה לנצל שבכח־נתך הצהרת כי הוא נכון האם

ישראל? אגודת תנועת של הבחירות למערכת


