
 ■דע וא (למעלה) הווביץ ■גאל השו
 - אישו רא ..רעם׳ בתנועת ואיש

די אלף שמחים הועברו ובכל־זאת
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 בסך מתנה הצעיר הח״ב קיבל בותיה
 ה- וכפי נפתרה, לא עדיין לירות 80,000
 הוא שברור מה תיפתר. לא גם ניראה

 אכן התנועה של השבון־הבנק שמתוך
 עורך־הדין של שמו על צ׳קים שני יצאו

 אולמרט. על המגן עצמון, עוזי הירושלמי
נעש לא אם עתה בודקים בלע״ם אנשים

 מימון חוק על עבירה כך על־ידי תה
המפלגות.

■ '9 ■!
 ה־ הסתיימו לא עדיין סכך ולס ^
■  לאול־ התשלום בפרשת מוזרויות י

 נייר- את שהציג מי נמצא לפתע !מרט.
 אותו על עצמון. עורך־הדין של המיכתבים

 שני של שמותיהם מופיעים נייר־מיכתבים
 עורך־ הוא מהם שאחד נוספים, עורכי־דין

הת מייד אולמרט. אהוד חבר־הכנסת הדין
 אולמרט קיבל שמא החשש בלע״ם עורר

עצמון עורך־הדין עבור לירות אלף 80

ט ח׳יכ מר אול

ח ■ו״ר לו שי
 לעם של המורחבת הסיעה ^שיבת
 היום סדר לפי אמורה היתד. בכנסת

 אחת משעממת ישיבה עוד להיות שלה,
 של הכנסת חברי שמונה משתתפים שבה

 נוספים. עסקנים שמונה עם יחד זו מיפלגה
 הוד־ יגאל שר-המיסחר-והתעשייח, אולם
 ־8מי של ומנהיגה יושב־הראש שהוא ביץ,
סוערת. תהיה הישיבה כי ידע זו, לגד.

מעס אחד פנה קודפ-לכן אחדים ימים
החליט ״מי :בשאלה הורביץ אל לע״ם קני
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 אול- אהוד לחבר־הכנסת תשלם שהתנועה
 כעזרה לירות, אלף 50,000 של סך מרט

העוס שלו לעורכי־הדין לתשלום כספית
 האלוף נגד שהגיש בתביעת־הדיבה קים

 ?״ זאבי רחבעם (מיל.)
 שילמד. שתנועתו כלל ידע לא הורביץ

 השואל מן ביקש הוא לאולמרט. כסף
 איש שילוח, לצבי השאלה את שיפנה

 כיו־ בלע״ם המכהן השלמה, ארץ־ישראל
בכנסת. הנרחבת הסיעה שב־ראש
 האולם, לחלל השאלה נזרקה כאשר
 מיהר שילוח. מיידית. תדהמה השתררה

 ששילמו בכלל ידעתי לא ״אני להגיב:
 החוויר, עצמו אולמרט לאולמרט!״ כסף

 לא ״זה השואל: דיברי את לתקן נאלץ
 אלף.״ 80 אלא לירות אלף 50,000 היה

 באותו נזכרו, המורחבת הסיעה אנשי
 אול- פנה חודשים כשלושה לפני כי רגע,
 ההוצאות במימון עזרה וביקש לסיעה, מרט

לכך. התנגדו רבים שלו. המישפטיות
 מועמד שהיה מי שובל, זלמן ח״כ דווקא

 — אולמרט ואשר לממשלה לע״ם של
הצ — ומשונות שונות פוליטיות בדרכים

 תחתיו ולהציב מועמדותו את להסיר ליח
 שוסטק, אליעזר העצמאי, למרכז חברו את

אולמרט. של בדרישתו תמך
 החליטה לא חלוקות, היו שהדיעות כיוון
 החלטה. כל לע״ם של המורחבת הסיעה

 צבי הסיעה ראש יושב יותר מאוחר סיפר
 לאול- לעזור אם החלטנו ״לא שילוח:

 לשלב כלל הגיע לא העניין לא, או מרט
 יחליטו שאם ברור היה לי החלטה. של

 היותר לכל יהיה זה לאולמרט, לעזור
כזה. משהו או לירות 20,000ב־

 קיבל אולמרט כי לפתע, התגלה, כאשר
 של האירגוני המזכיר טען לירות, 80,000
 בעיקבות נעשה הדבר כי רז, משה לע״ם,

 היתד. לא כי כשהסתבר הסיעה. של החלטה
 הודיע מי חוקרים החלו כזו, החלטה

אה לע״ם, של ועדת־הכספים ליושב־ראש
 ראשי הסכום. את לאשר עליו כי כץ, רון

נו כספית בשערוריה רוצים אינם לע״ם
 הסוף. עד חקרו לא במיפלגתם, ספת

שבעיק- ההוראה את נתן מי התעלומה

 של עורך־הדין היותו מלבד — שהוא
שותפו־למישרד. גם — אולמרט
 שותפו, הוא שאולמרט הכחיש עצמון

 באותו יושבים שניהם כי אישר כי אם
 12 בן־יהודה ברחוב עורכי־דין מישרד

 מופיעים מדוע השאלה על בירושלים.
 ה- של נייר־המיכתבים על שניהם שמות

בין קווים ״יש עצמון: השיב מישרד
 חדר שכר רק אולמרט לדבריו, השמות.״
 בשרותי ומשתמש יושב הוא שבו במישרד
לעו רישמית. שותפות ללא אך המישרד,

 כי מתחיל, עורד־דיו כל יודע זאת מת
 בשכירות רק שותפים עורכי־דין כאשר

 נייר־מיכתבים מהם אחד לכל יש המישרד,
 מעיד משותף נייר־מיכתבים ואילו נפרד,

עיסקית. שותפות על
 מ־ שקיבל בסכום לנקוב סירב עצמון

 :הזה העולם כתב לפני הצהיר אך לע״ם,
 שקיבלתי מהכסף ייהנה לא אולמרט ״אהוד

 זה עבור הוא הזד. הכסף כל כשכר־טירחה.
במישפט.״ אולמרט את מייצג שאני

 טען הורביץ, יגאל השר לע״ם, מנהיג
ממש לא ״זו :הזה העולם כתב לפני

 אינני אבל העניין, על יודע אני מעילה.
 תפנה תגובה, אין אליו. להתייחם רוצה

 עצמו אולמרט גם אולם, אולמרט.״ אל
 הזה העולם כתב עם בשיחתו להגיב. סירב
 ששולמו בעובדה מודה רק ״אני אמר:

 ואני שלי, לעורך־הדין לירות אלף 80
 לגבי מאחורי. עומדת שמפלגתי בכך גאה
 שתפנה מציע אני תגובה, אין השאר, כל

הורביץ.״ ליגאל
 אלף 80 נוספת. עובדה התבררה בינתיים

 שבו עורכי־הדין למישרד ששולמו הלירות
 החשבון.״ ״על רק היו אולמרט, יושב

 הבכירים מעסקניה אחד השבוע התלונן
 שלי במכונית נוסע ״כשאני לע״ם: של

 אני הארץ, רחבי בכל ולישיבות לפגישות
 מספרים כי הדלק, בשביל אפילו מקבל לא
 מסתבר עכשיו, ענייה. שלי שהתנועה לי

 שיקבל לסדר יצליח שאולמרט סיכוי שיש
 שכבר הלירות אלף 80ל* נוסף כסף, עוד

 ה- את עוזב אני יקרה, כך אם קיבל.
מיפלגח.״

י במדינה
דדכי־חיים

ריוו עבודה ב ^
 משעשע צילום

! מוסר את לעודד כגיסיון
כישראל העכורה

 עני־ ענוב פיג׳מה, לבוש גבר של צילום
ה בידו בונד ג׳יימם תיק מרושלת, בד.

ב השבוע נשלח בשנייה, ומטריה אחת
ב בתי-אב מאות לכמה רגילות מעטפות
 השאלה: הופיעה התצלום בתחתית ישראל,

לעבוד?״ באת או לעבודה ״באת
ל בצחוק פרצו הגלוייה מקבלי מרבית

במקורה. התעניינו אחרים מראיה,
 אך השאלה, אותה ובו התצלום אותו

במעט השבוע נשלח יותר גדול בפורמט
במדינה. ציבור מוסדות לכמה גדולות פות

 קירות על אותו תלו מהמקבלים אחדים
תגו הביתה. אותו לקחו אחרים המישרד,

 שלח מי והשתוממות. צחוק :המקבלים בת
? התצלום את

 השבוע קיבל יחידי־סגולה של קומץ
 הם גם המשעשע. הצילום עם גדול פלאקט
מאחריו? עומד מי תמהו:
לתצ הישיר האחראי התנדבות. רוח

 ארי- אמנון הפירסומאי הוא המשעשע לום
 בתו את אריאלי לקח כחודשיים לפני אלי.
פרו אצל לבדיקות •בצד,״ל, קצינה תמי,
 על־ בבית־החולים לוננפלד ברונו פסור

 הבדיקות, בתום בתל-השומר. יבא ש שם
̂  עליו כמה הפרופסור את שאל כאשר
 מיש־ בעל הרי ״אתה :זה לו השיב לשלם,

שתע מבקש אני כסף, במקום פירסום. רד
ה מוסר את שיעודד ציבורי שירות שה

 רוח כבעל הידוע אריאלי, בישראל.״ עבודה
 להענות החליט אך — הופתע ספורטיבית,

^ הרופא. לבקשת
 צוות את אריאלי כינס למישרדו בהגיעו

טלפונים אליו להעביר לא ביקש עובדיו,

אריאלי של הכרזה
לרופא הפתעה

 ״ של בקשתו על להם סיפר הישיבה, במשך
השול סביב עפים החלו רעיונות הרופא.

חוזר. לדיון הועלו אחרים נפסלו, חלקם חן.
המצו הפלאקט על לבסוף הוחלט כאשר

 ודרש שגיב, משה המישרד, איש קפץ לם,
 הפלקאט. את תפאר שדמותו־שלו בתוקף
 התנדב קורן מיקי הצלם נענתה. בקשתו
 לעצב החל ריישר שמעון והגרפיקאי לצלם,

הפלאקט. את
 איתם הסתגרה הצילומים שהסתיימו אחרי

 שעות למשך דינור רימונח הפיזמונאית
 * ״באת המישפט את להם וחיברה אחדות,
התנד רוח ?״ לעבוד באת או לעבודה
 חיון, רפי הדפוס בעל גם גילה בותית

 הראשונים הפלקאטים אלף את שהדפים
חינם.

 שוב אריאלי אמנת הופיע שבועיים לפני
 איתו שייצא מהרופא ביקש בבית־החולים,

ה את ממכוניתו הוציא הוא החוצה. רגע
בהפ לרופא גמל הפלקאטים. עם חבילות

משלו. תעה
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