
₪ ₪ ח * תו ח הני לי צ ה
)17 מעמוד (המשך

 שהבין לביב׳ שוקן. של אישית לביקורת
ש העיתון את הכנים עדיין מצב לאיזה

 מרצונו יצא העת, כל גיבוי לו נתן
 העירעור שיתברר עד לחופשה, החופשי

 הכרעת־הדין על להגיש התביעה שעומדת
כהן. השופט של

רק יכול ״אני :לביב השבוע אמר
 על תערער אומנם התביעה כי לקוות

 שיצאתי כיוון הצער, למרבה פסק־הדין.
הח על עירעור להגיש יכול אינני זכאי,
של למרות המחוזי, בית־המישפט לטת

 תואמים אינם מפסק־הדין חלקים דעתי
במישפט. שהוצג החומר את

 שיותן מקווה אני עירעור, יוגש ״אם
 בית־המיש־ שופטי את ולשכנע לנסות לי

בהג צדק לא כהן השופט כי העליון פט
 ההגדרות לאותן מיתכוון ואני דרותיו
 על לפסק-הדין ישירות קשורות שאינן

עצמה. הפריצה
 כל את ביסס המלומד השופט ״למשל,

 של אופי לי יש כי כך על נגדי, טיעונו
 דולרים להעביר שהסכמתי כיוון עבריין,
 דבר לישראל, משווייץ סלפטר לעודד

 טעה לדעתי, בהברחה. השופט הגדיר אותו
 איסור כל אין שנים חמש מזה השופט.
ליש אחר זר מטבע או דולרים להעביר

 עליהם להצהיר חובה כל אפילו אין ראל.
 עצם כי חשב השופט בשדה־התעופה.

 עבירה מהווה לארץ הזר הכסף הכנסת
 היותי של הבניין כל אח ביסס זה ועל
עבריין.״ של אופי בעל

אבק בלי  מ
ציבורי

 פסק-דינו עם שהתעוררה סערה ■י*
ן  על למעשה האפילה כהן, השופט של |

 כמעט שנשכח הפרשה, של יסודי אספקט
לגמרי.
 לביב יגאל של משפטו כי לשכוח אסור

 נגד מאוד חמורות האשמות רקע על החל
 קצין כי שהסתבר אחדי זה היה המשטרה.

 שלוש, אהרון תת־ניצב במשטרה, בכיר
 הזהיר כאשר -מאוד, תמוהה בצורה פעל
 איש של פרקליטו בסוק, עורך־הדין את

 בדולרים מלקנות סטאשר, גץ המאפיה
 לביב יגאל עימו הביא שכביכול מסמכים,

 את להרשיע והעלולים מארצות־הברית
לנסקי. מאיר

הממ את אילצה שלוש של זו פעילותו
 את שניקתה פלד, ועדת את להקים שלה

 לביב את החשידה אבל רבב, מכל שלוש
 מהם פלד, ועדת מימצאי סמך על כסחטן.
 במתכוון להפליל ניסה לביב כי השתמע

ה ועדת החליטה בסוק, עורך־הדין את
 את לסלק העתונאים אגודת של אתיקה

 החש־ את לבסס כדי משורותיה. לביב
לעצ המשטרה מיהרה לביב, -כלפי מתיה

 הוא היה כאילו תביעה נגדו ולהגיש רו,
לה כדי שבוצעה הפריצה מאחורי היוזם

שאמו -מסמכים שכטר,״ ״-מסמכי את שיג
 הגרבונים חברת כי להוכיח היו רים

ב הכנסה -מם של עבירות עברה גיבור
מיליונים. של סכומים

 את המשטרה חקרה בה התמוהה הצורה
 הפריצה מאז שחלף הרב הזמן הפרשה;

סמי בתיכנונה; לביב של ההחשדה ועד
 לנסקי״ ״מסמכי פרשת בין הזמנים כות

המשט של והסתמכותה לביב של למעצרו
תעו עם חולה־רוח סלפטר, עודד על רה

 אלה כל — פסיכופאטי שקרן של דות
 לביב נגד התביעה אם השאלה, את עוררו
 שבושלה המשטרה, של נקמה אלא אינה
במתכוון. נגדו

 של פרקליטו נמנע שלו, ההגנה בקו
 מתוך זו, טענה מלהעלות כספי, רם לביב,
טו להזדהות השופט את שיאלץ חשש

ה והתביעה. המשטרה עמדת עם טאלית
 בפסק־די־ ציין בכך, שהבחין כהן, שופט

 שהסניגוריה לזכרון שארשום ״כדאי נו:
ביוש דופי כל מהטלת הסתייגה בפירוש

ב המשטרה של מחוכמתה) (להבדיל רה
מפ ד,סניגוריה, הסתייגה ובצדק זה. עניין

 אותה דוחה הייתי דופי הטילה שאילו ני
הידיים.״ בשתי
 ציבורי למאבק מלצאת לביב נמנע כך
 אותו להרשיע המשטרה של נסיונה סביב
ב זכאי לצאת העדיף הוא מחיר. בכל

משפט.
 לצאת שלא טובות סיבות ללביב היו

לח החליט שלטענתו במימסד, למלחמה
 אי- מפסק־הדין, שהתברר כפי אותו. סל

 קצוותיו. בשתי החבל את להחזיק אפשר
ו המימסד, נגד בגלוי להילחם אי־אפשר

תמו ועוד בחשאי, אותו, לשרת שני מצד
תשלום. רת

(כסרט) גולדשטיין הממלכתית הרשימה מזכיר
ייאוש אנחת —

במדינה
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 הידלינים את לשאול רוצה ״אני ידלין.

ב קם כשאני אותם? מקיים מי למיניהם,
 הזבל את ניקה שמישהו מוצא אני בוקר,

 הידלינים.״ של מהבתים והאשפה
 ידלין הגיב הבירור,״ מרמת ״נדהמתי

 עליו. בן־אהרון של האישית התקפתו על
כוו (תוך ידלינים בשם החוזר ״השימוש

 אהרון העבודה מזכ״ל אחר, לידלין נה
 בחור בן־אהרון אחר. מעולם שאול ידלין)

 הסוציאליזם עם מסכים איני אבל טוב,
 שלו.״ הדוקטרינארי

 מטלית ניפנוף כמו היתה זו תגובה
 בן־אהרון, שור. של עיניו מול אדומה

החז מתכונותיו אינם וההבלגה שד,איפוק
 המרכזת הוועדה לישיבת המתין קות,

 על הסתער שם השבוע. ההסתדרות של
 לתקוע העומד פיקאדור היה כאילו ידלין

 מלחמת בזירת השור של בצווארו חניתות
השוורים.

 עבר מהארץ העדרי בעת שקרה ״מה
ב שגבלו דברים היו אפשרי. גבול כל

 אפשר אי רעיוני. בוויכוח ולא שחצנות
 אתה סלחנות. מתוך היום לסדר לעבור
 מה ומסגרת. מרות עצמך על לקבל צריך

 האישית הקאריירה רק זו אותך שמעניין
 ממך!״ לי נשבר שלך.

ל צווארו את לתת הסכים לא ידלין
 הפועלים,״ נגד אותי תעמיד ״אל שחיטה.

 גם אחת. בסירה נמצאים ״שנינו קרא,
 כמוני.״ קאריירה עושה אתה

 בבית אבל הפסקה. הוכרזה זה בשלב
 של הסופי לשלב מצפים הוועד־הפועל

 הטו־ של הבא נסיונו השוורים: מלחמת
 ברגע החרב, את לתקוע הנרגז, ריאדור

 אשר השור, של בצווארו ישר אמת, של
 ההסתדרות של תדמיתה את לנפץ העז

הפועלים. ענייני כמגינת

מפלגות
הם מי

בכלל!
 סדרנים זוכים קרובות לעיתים לא

 סדרני אבל פוליטיים. בנושאים להכריע
עדי־הר־ שהיו התל־אביבי, פריז קולנוע

פרידמן יאיר ע״מ יו״ר
— ההאשמות מול

ש למה היחידים הבלתי־משוחדים אייה
 שבת ביום קטן אולם באותו התרחש

בכ להתגאות יכולים — שבועיים לפני
בחלקם. שנפל הנדיר בוד

 השאלה: בדיוק זוהי אכן, התרחש? מה
 הראשונה הוועידה אז שם התקיימה האם
הת לא או — הממלכתית הרשימה של

? קיימה
 טוענים ״התקיימה״, — ויכוח אין

 — פרידמן מאיר הוועידה, מארגני שני
 ומיכאל — הרשימה יו״ר לתואר הטוען
 כ־ עצמו הרואה — גולדשטיין (מייק)
 אנשי לכל הזמנות ״שלחנו החדש. מזכ״ל

 לא וחבריו. הורוביץ יגאל כולל המפלגה,
 להציג ההזדמנות את מהם למנוע רצינו

הממ הרשימה למוסדות מועמדותם את
 פיר־ אפילו הופיעו. לא הם אבל לכתית.

הוועי קיום על בעיתונות מודעה סמנו
 גם אותה. להוציא דאגו הם אבל דה.

_ _קיימנו_בבית־סוקולוב. ונאיםמסיבת־עית
 והיא ~איש,160כ־ השתתפו ״בוועידה

ב שבועיים, לפני שבת ביום התקיימה
 לארבע אחת השעות בין פריז, קולנוע

אחה״צ.״

 לעומתם טוען ועידה,״ שום היתה ״לא
 המכונים עם שיחד הורוביץ, יגאל ח״כ
 הח״כים — ״חבריו״ ויאיר מייק בפי

 בהתאם הודח — שובל וזלמן הראל איסר
הממ הרשימה מייצוג הוועידה להחלטת

 למקום אנשים ״שלחנו בכנסת. לכתית
ל צריכה היא היתד, בהן שעות באותן

 שם היה שלא יודעים ואנחנו התקיים,
 זה ההזמנות על הסיפור גם דבר. שום

 ושאלתי הזמנה. קיבלתי לא אני שקר״
 הוזמן. לא מהם אחד אף שלי. חברים גם

 כי בעיתון. המודעה את שביטלנו בטח
 שאנחנו בהבטחה — אותה הזמינו הם

 להתווכח. מה על פה אין ובכלל, נשלם.
 כל את פריז לקולנוע הביא מייק אם גם

 הכנס את עושה לא זה — שלו החברים
נמ הוועידה המפלגה. של לוועידה הזה

 תתקיים והיא אירגון, בשלבי עכשיו צאת
חודשים. כשלושה בעוד

 או — כן אם היתה מיסתורי. חיוך
היתה? לא

 מיסתורי, חיוך מחייכים הקולנוע סדרני
 תלויים חשובים שדברים לאנשים כיאות
 :לגלות מוכנים בסוד, אבל פיהם. במוצא

ועידה. היתה כן,
 אח־ בארבע שהסתיימה ועידה, באותה

 האולם את לפנות הצורך בגלל ה״צ
 יאיר נבחרו ראשונה, הצגה לקראת
 חיים הממלכתית, הרשימה כיו״ר פרידמן

 כמזכ״ל. ומייק שלה, כדובר גרינברג
 בן- דויד נבחר ועדת־המינויים בראש
דויד.

 נציגי נגד הרבה טענות ולמאיר למייק
 הדחיות בעניין רק ולא — בכנסת ע״מ

מ הם ״ הוועידה. של פוסקות הבלתי
 כאילו המפלגה בניהול אותם אשימים

 היו לא פעם ״אף הפרטי. עסקם היתד,
 הם המרכז,״ לישיבות אותנו מזמינים
 היו מיוזמתנו, באים היינו ״אם טוענים.
אותנו.״ לגרש כדי משטרה מזמינים

 דעים תמימות יש זה בעניין לפחות
היינו באמת ״נכון, הצדדים: שני בין

 הורוביץ. ח״כ מסביר אותם,״ מגרשים
 הם נסבלת, הבלתי שבהתנהגותם ״בגלל

הישיבה.״ קיום את מאפשרים היו לא
 וב־ בהורוביץ חושדים גם ומייק מאיר
 ״באי המפלגה, של המנגנון אנשי הראל,
 הכסף כל הולך לאיפה כספיים. סדרים

 כמעט להם אין הרי ? מקבלים שהם
מחזי הזאת שהמפלגה מה כל הוצאות.

 ברח׳ חדרים שני של קטן משרד זה קה׳
 נאמר המדינה מבקר בדו״ח אפילו בלפור.

ה ברשימה כספיים אי-סדרים שנמצאו
 למשרד באים כשאנחנו אבל ממלכתית.
מגר הם שם, הולך מה לראות ומבקשים

אותנו.״ שים
 אינו הורוביץ ח״כ הגיבור. כרוח

 באמת. ״נו, ביאוש: נאנח אולם עונה,
 מי עם יש רוצים. שהם מה שיגידו
?״ לדבר

בכלל וחבריו. ״הורוביץ ומאיר: מייק

הבחי ערב התנועה, הקמת מיום *)
 עדיין התקיימה לא האחרונה, לכנסת רות
 רק התקיימה לחילופין, או, ועידה. כל

שבועיים. לפני

 קמה הזאת המפלגה אותנו, מייצגים לא
 היד, הוא בן־גוריון. של הדיעות ברוח

 הגיבור עדיין והוא — שלה הגיבור
 הכנסת חברי הולכים פתאום מה אז שלנו.

 המפלגה למרכז ומצרפים האלה הנכבדים
 למען התנועה. איש שהוא לין, אמנון את

 שבן- ידוע הרי השלמה? ישראל ארץ
שטחים. החזרת בעד הוא גוריון

 פועלים. של מפלגה היא ע״מ ובכלל,
המיל שלושת פעם לי יסבירו באמת אולי

הפו עם שלהם הקשר מה האלה יונרים
?״ עלים

 שני לדברי שהודח, חה״כ הורוביץ,
 ״לא לענות: מוכן אינו מפלגתו, חברי

 צדדים,״ שני בין בוויכוח פה מדובר
 יאיר ממתי צדדים. שני פה ״אין מסביר.
במפ צד הם גולדשטיין ומיכאל פרידמן

בכלל?״ הם מי לגה?

פשעים
טבח

בירקא
 פתח מועדי ג׳עבר שר-התיקשורת סגן

בירוש־ דויד המלך במלון חדרו דלת את

הנרצחים כבית מועדי סגן־שר
? הטהור לדם אחראי מי

 עשר היתר, השעה צילצל. כשהטלפון לים,
 היה הקו על השבוע. הראשון ביום בערב,
הנוראה. הבשורה עם קרובו

 חזרתי ״בדיוק :מועדי למחרת סיפר
 הכנסת יו״ר מאיר, גולדה שם היו ממסיבה.

ל נכנסתי והרוטשילדים. ישעיהו, ישראל
השפו את הרמתי צילצל. הטלפון חדר.
 והרג השתולל שבן־אחי לי נודע וכך פרת
בכפר. שלנו המשפחה כל ואת אחי, את
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