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 דיין, כמשה ייהוס ביעל אינני סימלי.

 דבר — עמודו זאת סל עושה שמנטש
כא לכתוב, העיתונות שכחה שמשיופ-מה

 בסביבתו ניראה גנדי כי סיפרה שר
 לגנדי ואם שם, ניראה דיין גם :מנטש. של

 לשר-הביטחון או לשר־החוץ פסול, הדבר
 זה !אבל וסטה. כמה ואחת על לשעבר

 פעמיים, אולי ומגטש את ׳ראיתי נכתב. לא
 סוסה. אודותיו חקרתי אבל קצר, לזמן■

 משם ומאורגן, !מפשע האיוש רחוק לדעתי
 שנתן למידות פושע ואונו ובין ׳שיצחק

 פרידמן, ,מוטי ■פסו לעבריין וחיפוי חסות
שלו. עבי׳חות־המס אחרי לבייתו !שחוזימן
 של פטרון או .מוכתר מעין הוא מינטש
 בקש־ כוחו יתל־אב״ב. של הדרום שפונות

 השילטון, וממיפלגת !אושי־צמות עם רוו
 למי בעוזרם פעם מדי יממות לו העושים

 שבשכונות כיוון בעבורו. :מבקש שהוא
 משתדל הוא רבים, עבריינים גם וש האלה

 ישחררו או בדינם יקלו יכי עבורם גם
 לאישי גומל מנטש וממעצר. בערבות אותם

 קולות את להם ׳בספקו השולטוו מיפלגת
 של גדול קכלן־קולות היה הוא השמנות.

 ומבני !בבחירות ׳וגובה השנים, ובל המערך
 שהשיג להסריט התמורה ת א פונות רש

 לא קיבל הפרטיים לעסקיו נם למענם.
 היתרים של בישראל מקובלת עזרה פעם
 ימת־ מתקיים הוא ויכן־ הנוהל, לפי !שלא

 להפוך מאורגן, בפשע אותו לקשור פרנס.
 — קפונה אל :או לינסקי למאיר אותו
רישעות. פשוט !אלא איוולת רק לא זוהי

ת רצוי  להיו
ופרעגק חלש

ה ׳בשמנות גדל מיזרחי צלאד ך
 ב־ געזר שם, דרסו את החל דרום, —■

 עם גם גידל הוא הקשוח. 'בשנותיו מנסש
 גניבת הוא: ש״עברד אחרוני, רחמים

 :סלי ׳דולאר 140 ׳והחזקת ׳בנעוריו׳ פרי
 שלום לומר שלא מוכן אינו ׳בצלאל רשות.
 היה לא שרביז כשם לרחמים, ׳ברחוב

 פרידמן. !מוטי עם קשריו את לנתק מוכן
 מסוכנות ׳חסרות איזו כמובן, היא׳ השאלה

 מי ואת הלאומית, הדוגמה ומבחינת יותר
 ומפו־ בסדרות לתקוף העיתונות צריכה
 פשע- עבריין המזמין ראש־ממשלה : צצ׳ות
 המז־ קבלו־בניין !או פרידמן, פמוטי מוגן
עבר? בעל קצב ומין

 זימן כמה פמובן, היא, קטינה שאלה
 יניחו ילא ואם יעברו, את לאדם יזכירו

 מקו־ ולאיש ללא־עבריין להפוך לעולם לו
 יפסרמו שנים לעשר !אחת אם בחפחד״ בל

 ״ש סיימי איזה ״שנים, סיפורים מחדש
 ן הנון לאזרח לחפור הרחוק בעבר לעבריין

 השובה, !מיזרחי בצלאל של הדוגמה
 צביעות על במופגן !מצביעה שהיא כיוון

 איש הכתיבה. מטרות יסבח״רת מסויימת
לי :מיליון מאיי !שעשה פרענק, השמיניות,

סד ענק, למלונאי והפל רות  פד שהוא ו
 ספשע הלוחמים חיפשו איליו ועבריין. ישע

 ימלים היו הפרוטקציונרים׳ את המאורגן
 עסקים ׳בעלי על ומאלפות סדרות לכתוב

למיניהם.
 קבוצה של בחץ הוקמה דן מלונות רשת
 אלמוניים ׳שחבריה ישראל־מיאמי, הקרויה

 בראשו. שיעמדו לשניים פרט היום עד
 פריד- סם ׳והשני הורוביץ מקם הוא האחד
 באמריקה ענק חנויות רשת בעל לנד,

 לפני רב בפירסם זכו שניהם (פוד־פייר).
 מק כי התגלה עת ׳באמריקה שנים עשר

 נשיא שהיה ומימיאמי ע׳ורך-הדין הורוביץ,
 מאיר של ושותפו נציגו הוא דן, מלונות
 מוזכר הורוביץ שונים. בעסקים לנסקי
 על מסיק הנק של ׳בספריו חבות פעמים
ההימו מימון במרכז שעמד כמי לנסקי

 וכן סאיי-בהאמה, לנסקי של והשוחד רים
 לינסקי של הכסף הברחות בעיסקי כקישור

בשווייץ. רוזנבוים טיבור של לבנק
 ׳מלונות הוקמו שבהם הכספים כן, אם

 המאורגן :בפשע קשורים להיות עלולים דן
לנסקי. וסמאיר האמריקאי

לח נושא להיות שתזסה כדי כי נראה
 להיות עליו מסויימת עיתונות !מצד קירה
 המיפלגה עם קשרים חסר חלש, יכל קודם

 את שדד שלא מי וכן פרענק, השלטת,
 _ .נרחב. היקףב המדינה אוצר

 של ליועץ לימים ימי~שהפך רצה סאשר
 אחיו, כמו פושע :להיות ׳קורליאונה דון

 בנימוק — עורך־דין להיות הדון שיכנעו
 שלו השחור בתיק גונב אחד עורך־דיו כי

שנה. ובמשך פושעים ׳ממאה יותר
 אל הגיע ׳טרם זו יאמת שמע כי נראה

 אחד :בדבר אך המאורגן. הפשע לוחמי
 תשו־ מוקד את הסיטו שוב הצליחו: הם

 המדינה, טבוזזי המוגן, הפשע מן סת־הלב
להת זלמס-ההפנסה לנדשטרה ואיפשדו

אלימים. קטנים בעבריינים ,כהרגלם רכז,
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 חלק שהעביר שרון, אריאל שר־החקלאות

אשתו. שם על הפרטית החקלאית מחוותו
 מזה תובעים מנהל־מקרקע־ישראל אנשי

הקר החכרת מחירי את להעלות רב זמן
ו קרקע מחוסר שסבלו לקיבוצים קעות
 המדינה מקרקעות בהחכרה לעיבוד קיבלו

 יישוביהם. ממקומות מרוחקים במקומות
 מעשר יותר לפני נקבעו ההחכרה תעריפי

ה העלייה למרות מאז, הועלו .ולא •שנים
ה התוצרת ובמחירי באינדכס מסחררת
 אדמות אותן על מגדלים שהם חקלאית
חכורות.
 שר־ של להכרעתו תובא הימים מן ביום

 את להעלות האם הבעייה: החקלאות
לא? או ההחכרה, מחירי

 אריק יוכל אם היא הנשאלת השאלה
 בנושא בשיקוליו אובייקטיבי להיות שרון

 את להעלות החלטה של פירושה כאשר זה
 תשלום תוספת תהיה לגבייו ההחכרה מחירי

 של גודל בסדר אשתו, ומצד מצידו גם
 למינהל־מקרקעי־ לשנה, ל״י אלפי עשרות
ישראל.

 מדוע יובן אלה דוגמות שתי רקע על
 פרופסור היועץ־המישפטי-לממשלה, היה

 לקבוע בתביעתו נמרץ כה ברק, אהרון
ה בין מוחלטת להפרדה נוקשים כללים
הפרטיים. עיסקיהם לבין שרים
 ועדת״ הוקמה ברק של תביעתו סמך על
 השרים בפני להמליץ צריכה שהיחד. אישר,
 עם הפרטי ברכושם לנהוג עליהם כיצד

 שסיכמה קודם עוד לתפקידיהם. כניסתם
 מהשרים אחדים הבהירו דיוניה את הוועדה

 והמיפע־ הרכרש על לוותר בכוונתם שאין
רבות. שנים של בעמל והקימו שצברו לים

הזרביץ, יגאל תעשייה ד,מיסחר־וה שר גם
 ארליך שמחה שר־האדצל של רעייתו וגם

ה בפני יעמדו אם כי בפומבי, הבהירו
 על לוותר או מרכושם להיפרד ברירה

השנייה. האפשרות את יעדיפו מישרדיחם,
 את ועדת־אשר סיכמה •שעבר בשבוע

 בעלי שרים כי המליצה הוועדה דיוניה•
ב זכויותיהם את ימכרו ומיפעלים רכוש
 או קרוביהם, שאינם לאנשים אלה נכסים

 עימם שעבת בני־זזג) (שאינם לקרובים
 התמנותם לפני שנד, לפחות עסק באותו

כשרים.
 לא הוועדה של אלד, מסקנות גם אולם
ה בישיבת היועץ־המישפטי. את סיפקו

 ועדת־ להקים הוחלט בה השבוע, ממשלה
 ועדת־א־שר המלצות את שתבדוק שירים

 הצהיר לדחותן, או לקבלן אם ותחליט
 הוועדה החלטות כי בגלוי ברק הפרופסור

 להחמיר יש לדעתו וכי אותו מספקות אינן
 בארצות״ שנהוג כפי יותר, עוד בכללים
בבריטניה. או הברית

ק גרק טיו  י
הדלת את

ץ רק ף•  הממשלה כי תוקף ככד המלי
 ועדת־אישר המלצות את לפחות תאמץ ^

 במדינה סוף־סוף יהיו וכך אחת, כמיקשד,
עיסקי-שרים. לגבי מחייבים כללים

 על נשענת המשפטי היועץ של עמדתו
 שאדם אסור כי הקובעים כלליים, עקרונית

החל והמקבל הציבור אינטרס על החולש
אינ ניגוד של במצב יהיה זד, בתחום טות

טרסים.
 •של רב במיספר מצויים אלה עקרונות
 צמחו והם המי׳שפטית ובסיפרות פיסקי־דין
 אלד, חברות. בדיני פסיקה של מתקדימים

 חברי עיני לנגד •שעמדו העקרונות גם ר,״ו
 מאליהם כמובנים אותם שראו ועדת־אשר,

 לקראת וללכת גמישים לה״ות ניסו אולם
בממשלה. שרים מיספר
ל סירבה •שהממשלה הוא שאירע מה

ציבו חשיבות בעל עקרוני בנושא החליט
 הממשלה ׳•שבחרה הוועדה הרכב זה. רית
 או הוועדה הצעות את לקבל אם לדון

 חבריה בין -שכן ביותר, תמוד, נראה לדחותן
 •שהוא ארליך, •שמחד, שר־האוצר גם נכלל
הפר לעיסקיהם הקשר ישאל השרים אחד
הוועדה. התייחסה טיים

 לממשלה הי׳ועץ־המישפטי נתן השבוע
הח בקבלת תזדרז •שהיא מוטב כי להבין
 אחת, כמיקשה ותקבלו ועדת־אשר לטות
 ללא עצמה את למצוא עלולה היא אחרת

יועץ־מישפטי.
 להרשות תוכל הליכוד ממשלת אם ספק
 בטריקת־ להסתכן זה: ל׳ובסוס לעצמה

 שהציבור ברק, אהרון הפרופסור של דלת
 הממשלה מצד הכשר כמתן אותה יקבל

חבריה. של בלתי־כשרים לעסקים
■ לביב יגאל

במדינה
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 פלילי רישום מצוי שילנסקי של שבעברו
מת בר־דעת אדם כל היד, ב״ותר, חמור
 שי- היה פרשה אותה בגלל איליו קומם

 ״עבריין בתואר מישהו בפי מכונה לנסקי
פלילי.״ עבר ״בעל או ידוע״

להש היסס לא עצמו שילנסקי דב אבל
 תפקידו בתוקף זה מסוג בת׳וארים תמש
בכלל. מכייר אינו :שהוא צעיר כלפי כח״׳כ

 רשות־הדי־ את ש״לנסקי קיבל כאשר
ש הכנסת, של ועדת־הפנים בישיבת בור

 !בישראל, הפשיעה בנושאי לרון התכנסה
 טילפן ״הלילה מרעיש. גילוי בפיו היד,
 הוועדה, לחברי שילנסקי סיפר אחד,״ אלי

 במילואים האלוף את ראה כי לי ״וסיפר
 למסיבת מתל־אביב נוסע זאבי רחבעם

ב אולמרט אהוד ח״כ שערך העיתונאים
 ,הצלחתי :הנרגש האזרח לי אמר ירושלים.

 גנרי. נסע בה המכונית מיספר יאת לרשום
אחת/״ ׳בחורה ישבה ומאחור נהג ישב לידו

לב האזרח ממנו ביקש שילינסקי לטעינת
 גנרי. !נסע בה המכונית מיספר את דוק

 ״בדקתי שילנסקי. התפאר עשיתי,״ ״וכך
 צל שאין לי והתברר שלי המקורות את
 גנרי נסע שבה הזו ׳שהמכ׳ונ״ת ספק של

 עבר בעל אידם של שמיו על רשומה
 למישטרד. מסרתי הסוקר עשיר. פלילי

תי רשימת ■ואת הזד, האדם ישל שמו את
ועבירותיו.״ קיו

 ואמר, שילנסקי הוסיף הזה,״ ״הסיפור
 מצפצפים אצלנו אנשים כמד, עד ״מדאה

 התיק- אמצעי כל כאשר העולם. כל על
נג כמו אדם על ממוקדים במדינה שורת

 קשה. נפצע במכונית, התנגש ידיד, עם
.30/?ס של בשיעור נכות לו הוכרה

 אחרי כמישמר־האזרחי. מפקד
 על-ידי נשלח בבית-ההולים שנה שאושפז

 במעבדות השתלם שם לאוסטרליה, הוריו
לה יניסה לארץ, חזר 1968ב* אלקטרוניות.

 לא עצמו, משל אלקטרונית מעבדה קים
 שתי גם נרשמו תקופה באותה בכך. הצליח

. לחובתו. הנזקפות ההרשעות
 ברחוב חגות לי ״היתה דודי: מספר

סט מערכת אצלי מצאו 1971 בשנת בזל.
 קניתי אני כגנ׳ו׳בה. השודד, שהיתר, ריאו

 כעולה־ עצמו את שהציג ׳מאדם יאותה
 שהוא השופט קבע שלו בפסק-הדין חדש.
 פי עיל נאלץ הוא אבל בצדקתי, מכיר
 בקנס אותי קנם הוא אותי. להרשיע החוק

לירות. מאה ישל
 מאדם מצלמה קיבלתי שנה ,.כעבור

 מצא שהאיש הסתבר מכיר. שאני פרטי
 והור- למישפט הועמדתי במונית. אותה
 500ב־ נקנסתי במציאה. גניבה על שעיתי

על־חנאי.״ ובמאסר ל״י
לגר דודי יצא אלה פרשיות שתי אחרי

 בדאון הברת במעבדות השתלם שם מניה,
ער מחבלים השתלטו כאשר בישטוטגארט.

 והחזיקו במינכן האולימפי הכפר על בים
 כב׳ני־ערו- הישראלית המי׳שליחת בחברי

לבני כתחליף עצמו את דודי הציע יבה,
הצע המחבלים. ׳שבידי הפצועים י,׳ערובה

גר של הטלוויזיה בתח׳נ׳ות ׳ששודרה תו,
המחבלים. על״ידי התקבלה לא מניה, ■

 לארץ, דודי חזר שנים שלוש לפני
משוכללת_ברחוב אלקטרונית מעבדה הקים

חבקוק אלקטרוניקה טכנאי
? עבר׳יין הוא מי

מ במכונית לנסוע חושש אינו הוא די,
זה.״ סוג

 לבדוק באמת טורח שילנסקי היה ׳אילו
 ומי לירושלים גנידי נסע מכונית באיזו

 חוזר היה אם ספק עימיו, שנסעו האנשים
האשמותיו. על

מסי בתום נננסטר." שד ״מכונית
שבו לפני גנרי ׳שערך ,עיתונאיםובת

 של האשמותיו על בה להגיב כדי עיים,
 לעלות ביקש הוא נגדו, אולמרט ח״כ

שי ללא לילות שלושה אחרי לירושלים.
 האנשים אחד פניו. על המאמץ ניכר נה

חב (״דודי״) דוד היד, ׳בעייפותו שהבחין
).29( קוק

 במיק־ אלקטרוניקה טכנאי הוא חבקוק
 של במסיבת-ד,עיתונאים ׳שהשתתף צ׳ועו,
 סלילי השמיע בו הקלטה מכשיר יעם גנרי

ב גנרי של עייפותו את כשראה הקלטה.
במכו להסיעו לו הציע הוא המסיבה תום
לירושלים. ניתו

 האי׳מפלה .במכונית נהג חבקוק דודי
 ואילו לידו יושב כשמדי ישלו, החומה

 אלא היתר, לא האחורי במושב ״הבחורה״
זאבי. יעל גנרי, של רעייתו
 בתל- נווה־צדק שכונת יליד הוא דודי
 בשיתוק- חלד, חודשים 8 בן כשהיד, אביב.
 שעבר ׳המחלה של הראשון בגל ילדים,

 כתו־ הראשונות. בשנותיה המדינה על
נכה. נשאר הוא מהמחלה צאד,

 בקיבוץ הילדים לחברת נשלח 14 בגיל
כטכ לעבוד החל העירה כשחזר מצר.
 וחצי 16 בן כשהיד, גרונדיג. בחברת נאי
קטנוע על כשרכב נוסף. אסון אותו פקד

השק״ס. מול ביתל-אביב, אבךגבירול
 עיסוקים לו יש לעבודתו שנוסף ׳אלא

 מפקד של מינוי לו יש למשל, כך, נוספים.
חי לע״תות המישמר־האזרחי מטעם איזור
 מישטרתי רובד, בביתו מחזיק הוא רום•

 בעלת מישטרח במכונית נוהג בריש״ון,
 בידו מחזיק הוא מישטרתי. קשר מכשיר

 לקבל שכדי מתלמד, של רישיון־טיס גם
 בתעודת- להצטייד יחייב היד, הוא אותו
מישטרתית. יושר

 השבוע. דודי אמר חיי,״ סיפור ״זהו
 נכון זה אם ישפוט שהציבור רוצח ״ואני
עבריין.״ אותי יכנד, שילנטקי שח״כ וצודק

 פרטים כשהתבררו ולהתלונן. לרוץ
ש מההאשמות לסגת שילנסקי ביקש אליה

 לא ״אני הכנסת. של בוועדת־הפנים העלה
 שפיר- הוא ׳אני ״ולא אמד האיש,״ מי יודע

 סוג איזה יודע לא גם אני שמו. את טסתי
 שיש אמרתי רק אני עבר. הוא עבירות

 חובתי את מולאתי וכאזרח עבירות לו
למישטרה.״ שבידי המידע את ומסרתי

 אחראי כאדם דודי מוכר שם במישטרח,
 יכלו ולמי־שטרה, למישמר־ז־,אזרחי המסייע

 שילננד ח״כ של ׳תלונתו לגזזו'למיקרא רק
 הבעייד. את פתיר לא הגיחוך אולם קי.

יכול זו: בפרשה נוספת בפעם שהומחשה
לפ כדי בחסינותו להשתמש ה״כ של תו

להתגונן. יכולת להם שאין באזרחים גוע
 אסור שילנסקי ח״כ של ׳ההיגיון פי על

להי יכול תמיד •במכונית. עימו לנסוע גם
 שי- בחברת הנוסע כי שיטען מישהו מצא

 עבר בעל אדם של בחברתו נסע לנסקי,
למ״שטרה. כך על להתלונן וירוץ פלילי

ם 2086 חזה העול


