
לכנסת.״ שעה כעבור אליו לבוא אותנו
 אלוש לבין אולמרט אהוד בין הפגישה

 הכנסת, של הכללי במזנון נערכה ודוק אוזן
 אולמרט. של הזמנתו פי על הגיעו לשם

 ואוזן. דוק של בעיותיהם את שמע אולמרט
 מסובכת בעייתו כי לדוק מסר במקום בו
 הביע זאת לעומת בה. לטפל יוכל לא וכי

אוזן. של בעניינו לטפל נכונות
 אלוש, מספר נגמר,״ העניו שבזה ״חשבתי

 יעלה ׳זה לאוזן: אולמרט אמר שאז ״אלא
 ציפה לא אוזן ל״י. מאות וחמש אלף לך

 רק הוא כסף. עמו הביא לא הוא לזה.
 הטיפול הכסף את לך אביא ׳אם שאל:
 ׳בוודאי 'השיב: ואולמרט חיובי?׳ יהיה

 פגישה נקבעה אז חיובי.׳ יהיה שהטיפול
 אוזן נסע לי שידוע כמה ועד נוספת
שביקש.״ הכסף את לאולמרט והביא

אלוש פנתר
לפגם טעם

 שלו חלקו הסתיים בזה כי סבר אלוש
 בכנסת פגישה אותה שמאז אלא בפרשה.

 התלונן הוא שבוע. מדי להטרידו אוזן החל
 את לעו״ד־ח״ב ששילם למרות כי לאלוש

 טיפול שום רואה הוא אין שכר־טירחתו ,
 ואוזן חודשים שלושה כשחלפו בעניינו.
 אלוש לו יעץ אלוש, אל לפנות המשיך
כספו. את ולתבוע לאולמרט לפנות

 בחודש בכנסת. פרטית פרקטיקה
מתי מראש שביררו אחרי השנה, מאי [

בתל־אביב, זאב במצודת אולמרט שוהה
נכנס אוזן אותו. לפגוש ואלוש אוזן יצאו

על בפניו מחה אולמרט, את לפגוש לבדו !
 את ממנו תבע בעניינו, הטיפול הזנחת
 אולמרט לו החזיר לדבריו בחזרה. כספו
 500 לו שמגיעות טען בצ׳ק, ל״י אלף
טירחתו. עבור ל״י

 אול- מצא לולא להישכח יכלה הפרשה
במר חודשים כמה כעבור עצמו את מרט
יזם. עצמו שהוא ציבורית סערה של כזה

הפנתרים עם עימות לידי הגיע כאשר ט
 חומר נגדו לאסוף שמנסים טען השחורים,

 את לו, שהזכירו או נזכר, אז מרשיע.
ואלוש. אוזן עם פגישתו

 אם גם לפגם, טעם היה זו בעיסקה
 מאוזן קיבל אולמרט אסתטי. בפגם מדובר
 מבלי כדמי־טירחה ל״י 1500 של סכום

 עשה אם אוזן. כטענת קבלה, לו שמסר
 שקיבל בכך פגם יש כעורד־דין, זאת

 בפרקטיקה שם עסק הכנסת, במזנון לקוח
כח״כ, בבעייתו לטפל הבטיח אם פרטית.

תשלום? ביקש מה לשם
 שפירסום שחששו מי נמצאו כך, או כד

 לאולמרט. להזיק עלול אוזן־אולמרט פרשת ■
 איש אלי בא אחד ״יום :אלוש מספר
 :לי ואמר בבאר־שבע מהליכוד ידוע

 שאתה חושש הוא עליך. כועס ׳אולמרט
 ׳מה לו: אמרתי נגדו.׳ עדות למסור עומד

 אנסנו ולא יחד גנבנו לא נגדו? לי יש
 זה מהליכוד: האיש לי אמר אז יחד!׳

 עלי לעבוד התחיל הוא אוזן. של העניין
 אוכל ואני לשלטון עלה הליכוד שהנה

 ׳אני לו: אמרתי בפעילות. אצלם להשתלב
המימסד׳.״ נגד תמיד באופיי, מהפכן

 מי היה לחצים. הופעלו אוזן על גם •
 הטיפול בפרשת פה יפצה אם כי לו שרמז

 לעולם יקבל לא בעניינו, אולמרט ח״כ של
 שבשיא אוזן, באוטובוס. רישיון־נהיגה

ב אולמרט שעורר הציבורית ההיסטריה
 להתראיין עמד המאורגן״ ״הפשע פרשת

 שהיה הניסיון סיפור את ולספר בטלוויזיה
אמר, מפחד,״ ״אני בו. חזר אולמרט עם לו

הארץ.״ את לעזוב אצטרך כד ימשיכו ״אם
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