
מרון..שושן״: שר בנוחיות הזה״ ״העור□ רצרם צעק סטאשו !,ג

ז&תע/ז 00 עסץ )ואוחז טסץ ]א)/ □01016?
 של הנוחיות בחדר הזה״ ״העולם צלם על־ידי השבוע צולמה זו תמונות סידרת

 בעוזרו רבים ידי על שנחשב מי סטאשר, ג׳ו מתגורר שם בתל־אביב, ״שרתון״ מלון
עבה שסיגר ,70ה״ בן סטאשר שלו. האמיתי כבוס אחרים ידי ועל לנסקי מאיר של

 זכור ילא ובסוק... לביב של שיחותיהם
בדולאדים.״ תשלום1 הציע בסוק אם לי

ק חיים •  תת־ את ״פגשתי :בפו
 של הלווייתו בעת שלוש אהרון ניצב
 אותו ושאלתי היועץ־המשפטי של אביו

 עבור מיסמכים בקניית עבירה יש אם
פסול.״ כל בכך שאין אמר הוא קליינט.

הפגי את ״יזמתי שלוש: אחרון •
 בפגישה בבית־קפה. נפגשנו בסוק. עם שה

 תהיה לא מקרים באילו בפניו סקרתי
 ישלם שאם לו אמדתי חוקית... העיסקה
החוק.״ על עבירה יעבור — זר במטבע

שהכניס הקצין
לבוץ עצמו

ההבדלים פשר את להכין די ן*
לביב העתוגאים של גירסותיהם בין ^

 אחרי נקודות. כמה להבהיר יש ושיף,
באמצ מבסוק, ההצעה את קיבל שלביב

 פנה הוא כמתווך, ששימש שיף עות
 למשטרה, ומשם שוקן, גרשום לעורכו,

 בעת בסוק בתפיסת סיועה את לבקש כדי
 בדולארים), (תשלום עבירה דבר ביצוע

שיף לדבריו. להתבצע, צריכה שהיתה
 למשטרה. לביב של פנייתו על ידע לא

מהענין לצאת לו רמז שלביב למרות
בינו שנערכו בפגישות להשתתף ולא

 מעורב להיות שיף המשיך במוק, לבין
בפרשה.

כאשר בסוק, עם יחד הופתע, הוא
 שישי ביום הסיפור את פוצץ לביב

 ביומון תלויה שפרנסתו כמי בבוקר.
 במצב עצמו את שיף מצא המפד״ל,

 כמי מפלגתו, ראשי כלפי נעים בלתי
אחד של במתכוון להכשלה יד שנתן

ישרא באזרחות זבח עצמו הוא רחצה. בבגד במלון להסתובב נוהג בפיו, קבע דרך נעוץ
 נסיונות ברבים. המתפרסמות הראשונות תמונותיו הן אלה תמונות שנתיים. לפני לית

הצלמים. את סילקו המלון ואנשי ראשו ששומרי אחרי נבשלו, לצלמו קודמים

 לבצע בנסיון והחשדתו המפלגה ממנהיגי
עבירה. דבר

 העיסקה פרטי לכל שבנוגע בעוד אולם
 הרי מהותיים, דיעות חילוקי קיימים
 המשמעות בעלת שהיא אתת, בנקודה
 כל אין הפרשה, בכל ביותר החמורה
דיעות: חילוקי

 עם יחד שהמשטרה, שבעת העובדה
 לעורך־דין מלכודת הכינה לביב, יגאל

 במלא־ משלם כשהוא לתפסו כדי בסוק,
 קצין מיהר לנסקי, מיסמכי תמורת דים

 שלוש, אהרון תודניצב בכיר, משטרה
 במטה־ מיוחדים לתפקידים המחלקה ראש

 המשטרה בין לקשר האחראי — הארצי
 ספני בסוק את והזהיר הבטחון, לשירותי

 לתפסו ניסתה שהמשטרה מעשה עשיית
ביצועו. בעת

להזהיר מיהר מדוע שלוש נשאל כאשר

 להזהירו, באתי ״לא השיב: בסוק, את
 שניסה כפי אינפורמציה.״ לקבל באתי

 ב־ תפקידו מתוקף אחראי הוא להסביר,
 וסטאשר לנסקי אחר לעיקוב ומשמרה

 רצה זו ובמסגרת בישראל, ופעילותם
מיסמכים. לרכוש נסיונם על מידע לקבל

 שיף לדברי בשעתו, לעג זה להסבר
 באומרו: עצמו בסוק עורך־דין ולביב,

 לא הוא איך אחריהם, עוקב הוא ״אם
ה בשלושת לנסקי עם שנפגשתי יודע
 סאונה עמו עשיתי ואף האחרונים ימים

!״בשרתון?
 בסוק, עם פגישתו את יסביר שלא איך
שסיי פעולה ביה לראות שלא יהיה קשה

הא לשני ובעקיפין הדתי, לפרקליט עה
 לנסקי — ומתן במשא ייצגם שהוא נשים

 לח־ שהתמנתה החקירה ועדת וסטאשר.
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