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לסטאשר: פרוש

שע!״ "אתה פו
 בעולם שנודע והקרח, הגוץ גכר ך*

 ארצות־ של הפשע ממלכי כאחד 1 1
 בשבתו לא-מסוכן, מאוד נראה הברית,

 בבית־המשפט טוב מצב־רוח ושופע נינוח
 לבוש השבוע, א׳ ביום בתל־אביב, המחוזי
 ב־ מושלמת• חום, בצבע אלגנטית חליפה

 סטא- (ג׳ו) יוסף האזין אדומה, עניבודפסים
 הדב־ לחילופי טובה ברוח המפורסם שר

ה שני בין שהתעופפו הארסיים רינם
 שלו זה אחד, מצד המלומדים: פרקליטים

 שני ומצד פיקל, ישראל עורך־הדין —
 זד של סניגורו ארנון, יגאל עורך־הדין

פרוש. מנחם והרב ח״כ
 מסביב בעיקר התרכזו הדברים חילופי

 סטאשר ג׳ו :למי יותר ראוי מי :לשאלה
סטאשר. לג׳ו פרוש הרב או — פרוש לרב

 מוכן ״מרשי :פרוש של פרקליטו קבע
 שסטאשר הכספים את לסטאשר להחזיר
כס להחזיק מוכן איננו מרשי לו. הילווה

ל שייך הוא כי שהתברר אדם של פים
הפשע.״ עולם

 חייב: נשאר לא סטאשר של פרקליטו
 לרמאים,״ כספים לתת מוכן אינו ״ומרשי
הכריז.

 הישג
נפלא

ה, שלב ך* חמלו צמד כי היה נראה ז
במס רק מתרגזים שהם שבחו מדים ^
 ורוגזם מקבלים, שהם שכר־הטירחה גרת
 לעיתונות,״ מדבר ״אתה אמיתי: הפו

 ״סטאשר בכעס. ארנון את פיקל האשים
 ארנון. החזיר לעיתונות,״ ראשון פנה

 גרם פרוש הרב כי בעיתונים פירסם ״הוא
שמצ מי ל״י. מיליוני של הפסדים לו

 ראוי אינו לעיתונות, כאלה הצהרות היר
פרוש.״ לרב שותף להיות
נעי ימים מאותם ניכר שינוי זה היה

 ירא- הרב כאשר שנים, שבע לפני מים,
 את הנודע סטאשר לדוק כתב השמיים
:הבאים הדברים

 לבי אל נגע גא. להיות אתה ״רשאי
 גדולה מה לשער יכול אינך לעזור. רצונך
 בכך שמך. על ייקרא שמעון־ילדים הזכות

 הבאים. לדורות שמך את מנציח הנד
 חש אני נפלא. בהישג שמך את קשרת

הש בצירוף זה. בשבוע עשית אשר שכל
 אותך הציב דולר, אלף 100 בסד קעתך

 חלק הנוטלים פילנטרוסים אותם במעלת
 של לביסוסה הנעשים ההיסטוריים בצעדים

מדינתנו.״
 סמל
היושר

 :ספק ללא מעניינת, שאלה זו יתה ך*
 המדופלם התורה איש הגיע כיצד | (

של הפשע, עולם מלך של שותפו להיות
 מאיר של לבום נחשב רבים מומחים דעת

? לנסקי
ביותר: מוזרה שותפות זו היתד.
 היושר סמל פרוש, מנחם הרב אחד, מצד

 את חנן הקדוש־ברוך-הוא וטוהו״המידות.
 קרב בעת הגובר, אדיר, בקול פרוש הרב

 ב־ המיקרופונים. על אף קריאות־ביניים,
 פרוש חבר־הכנסת מטיף זה, קול-אימים

 לתורת לשיבה הכנסת, דוכן מעל יום, מדי
 לאמונה ובכלל הטובות, למידות ישראל,

 מ־ וצרה, חולי כל שתרפא סבא, בישראל
ברחובות. הפשע ועד שלילי מאזן־תשלומים

 מעמדו את הולמת רק זו נלהבת הטפה
 המפלגה ישראל, אגודת כמנהיג פרוש של

המימסד. של ביותר הקיצונית הדתית
ה המוסר מטיף לו בחר כן אם מי את

ונצי ירושלים, עיריית ראש סגן מקצועי,
לשו — חרדים יהודים אלף 50 של גם
י בעסקיו תף

 הקארי- כמו בדיוק נראה סטאשר ג׳ו
האמרי איש-העסקים של הקלאסית קטורה

שו העגלגל פרצופו קרח, שמן, גוץ, : קאי
 לפני ושביעות־רצון. תקיפות ביטחון, פע

 שש לפני ישראלי. אזרח נהיה שנתיים
 שם מארצוודהברית, לישראל הגיע שנים

 של מעונש אותו לחון בית־משפט הסכים
ל לצאת יסכים אם — מאסר שנות חמש
הסכים. סטאשר לישראל. גלות

 חמש ,סטאשר* חטף שבגללה האשמה
העלמת :יחסית פעוטה היתד. שנים

ה במישור זה, הימורים. מעסקי הכנסות
 שמו ועלה חזר הציבורי, במישור משפטי.

 קריי־ כל לאורך ושוב, שוב סטאשר, של
 ב־ לנסקי. של המפורסמת ההימורים רת

כאחד סטאשר הופיע סוף, אין פירסומים

ש להניח סביר הכל, אחרי מאוד: יונית
 ,ירא־ד,שמיים כרב וישר־דרך תמים איש
ו וההימורים, הפשע מעולם מרוחק יהיה

 מראשי אחד עם לשותפות בתום־לב ייכנס
 כלל לדעת בלי העולמית, הפשע אימפריית

רחמנא-ליצלן. נפל, אסון לאיזה
 התעלמות
מוזרה

 להצטער אלא זה, בהקשר נותר, א 1■
 קט, לרגע התפנה לא פרוש שהרב על /

 את להפנות כדי התורה, מעסקי בזמנו,
ושהצ אליו, שהגיע למידע ליבו תשומת

 המיוחד הבינלאומי מעמדו על ברורות ביע
שותפו. של

 שהעולם שנים, שלוש לפני עוד זה היה
לעג־ הרב של תשומת־ליבו את היפנה הזה

בתל״ המחוזי בית־תמשפט במסדרון סטאשר, ג׳ולמי? ואוי מי
אופיי־ בתנועת-יד מסביר, השבוע, א׳ ביום אביב,

פרוש. של סניגורו משופם), (שמאל, ארנון יגאל — שכנגד הצד לפרקליט נקודה נית,

 המשיכו בישראל, גם הגדולים. הבוסים
בידידותם. ולנסקי סטאשר

פרוש. וזהו סטאשר, זהו
 ישראל, אגודת מנהיג של טענתו

 בבית־המשפט השבוע שהושמעה כפי
ל חד־משמעית. היתד, פרקליטו, על-ידי

 ידע לא פשוט ארנון, עורך־הדין דברי
הש הכריז עתה, זה. סטאשר מיהו פרוש

 מיהו לו משנודע בבית־המשפט, בוע
 כל עוד רוצה הוא אין — הנורא האיש

עימו. שותפות
הג־ וגם מאוד. מרשימה טענה זו היתד,

 על־ פרוש שנשאל השאלות במסגרת יין.
 שהגיש הגדולה בתביעה — הזה העולם ידי

 ש־ פוטדמונטאג׳ בגלל העיתון, נגד הרב
 המזוקן הרב נראה ושבו העיתון, פירסם

 הזה העולם שאל — דוגמנית־עירום בחברת
 לך יש כי נכון האם :מפורשות פרוש את

ב המרכז מלון שבבעלותך, למלון שותף
 ידוע האם ? סטאשר ג׳ו בשם אחד ירושלים,

 בארצות־הברית עסק הנ״ל סטאשר כי לד
 הנ״ל סטאשר כי לד ידוע האם 1 בהימורים

כ ארצות־הברית ממשלת על־ידי מבוקש
? עבריין

 הרב השכיל לא אלה, שאלות למרות
סטאשר. מיהו לגלות

ויו למוסר התקיף הלוחם פרוש, הרב
 גם הוא בתורה. גדול רק איננו שר,
 הפרטיים, עסקיו במסגרת בעסקים. גדול
יהו מתרים העולם, ברחבי מסייר גם הוא
קדו מטרות למען מקום בכל טובים דים

 בלאם־ פעם לא גם ביקר היתר, בין שות.
 ב־ גם רבים, עשירים שם התרים וגאס,

ד,משוקצים. בתי-ההימורים
 אילי- עם הדוק במגע לעמוד הייתכן

 לדעת ולא — לאס־וגאס מהמרי מבין הון
 1 סטאשר ג׳ו שם, המלכים מלך מיהו

פיתרונים. עולם לריבון
 רבה, בי בתמימותו בפח, הרב נפל כך,
סטאשר. עם לעיסקה ונכנס

סטא־ מפליאה. עיסקה זו היתד, ושוב,
 לתקופה דולר, אלף 100 לרב הילווה שר
 שמונה של בריבית — שנים עשר של

 צמודה. היתד, לא ההלוואה לשנה. אחוז
הל תמורת לקבל, סטאשר היה אמור כן

 שפרוש מהעסקים מהרווחים חלק וואתו,
בכספו. יעשה

 וולד, דויד השופט הביע אכן בשעתו,
 על תמיהתו את הדיון, התברר שבפניו
 ניסה סטאשר, שקיבל הנמוכה הריבית

השניים. בין בידידות זאת להבין
אציה טו  סי
ת טי ס רי מו הו

 סטאשר הגיש בדיוק, ׳*זנה פני ף*
ב פרוש. הרב נגד משפטית תביעה /

 סידר זה כי פרוש את האשים תביעתו,
 ברווחים, חלקו את לו העביר לא אותו,

הוש שבו המרכז, שמלון למרות כמוסכם,
 יפים. רווחים נשא הדולר, אלף מאה קעו

בתוס כספו, את לו להחזיר תבע סטאשר
לו. המגיעים הרווחים פת

 למדי, הימוריסטית סיטואציה זו היתד,
 המרומה, כצד מופיע הפשע עולם כשמלך

 המנסה ונוכל, כרמאי — הידוע הרב ואילו
אותו. לגזול

ל סירב התביעה, את אז דחה פרוש
 פר־ מועד תום לפני ההלוואה את החזיר
.1975 — המקורי עונה

 את להחזיר הסכים דעתו, שינה השבוע,
 הדעות, לכל הרצינית בטענה, — הכסף

 ראוי איננו סטאשר שג׳ו למסקנה הגיע כי
שותפו. להיות

גזל," ״זה
ס קונן הבו

 השבוע סטאשר הופיע כאשר זה יה
 בדי המחוזי, בבית־המשפט פעמיים 1 (

 שנה, מלפני תביעתו את לתקן לבקש
נוסף. חלק לה להוסיף

 פרוש, הרב מיהר השבוע, סטאשר, לטענת
 בשנה תביעתו את הגיש שסטאשר אחרי

 החברה ומיבנה תקנות את ושינה שעברה,
ה כזו, בצורה המרכז מלון בעלת שהיא
 האחרים המניות בעלי נגד קנוניה מהווה

הג ג׳ו קונן הרווחים,״ של גזל ״זהו בה.
 עתה יזכה התקנות, שינוי בעקבות דול.
 למרות — מהרווחים אחוז 50ב- פרוש הרב

 ״הרב מהמניות. אחוז 0.07 בעל רק שהוא
 ב־ כלפי נהג אותי, גזל אותי, הונה פרוש

.״,להלוואת כנאמן בתפקידו מעל מירמה,
 סטאשר, הוסיף מספיק, לא זה כל כאילו
 פרוש ״ח׳כ :יומיים כעבור נוספת בתביעה

 כדי דולר אלף 15 של תרומה ממני׳ קיבל
 זה בנתיבות. על-שמי ילדים מ*גון להקים

 הקים לא היום, עד שנים, שבע לפני היה
המעון.״ את
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