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)27 מעמוד (המשך

 למזימה ידו יתן לא שהוא אפשרות מת
 לרצות שלא נוספת סיבה יש לבנין בזו.
 הליכוד בתוך הכוחות מאזן העניין: בכל

 חברי־כנסת שני עוד יצטרפו אם יתערער
זז״כיס. 10 אז שתימנה לעם, לחטיבת
 יודעים גם לין ואמנון הורביץ יגאל

 שלהם לנסיון יתנגד ברק הפרופסור כי
 בפני ברק של טענותיו מנדטים. לשדוד
היו דעת כחוות אומנם הועלו לא הוועדה

 כפרקליטה אלא לממשלה, המישפטי עץ
 רק היה והוא לכנסת, ועדת־הבחירות של

 אולם הטוענים, מהצדדים אחד של במעמד
 ראש־הממשלה על הרבה השפעתו ידועה

 הורביץ חששו ומכך זה. מסוג בעניינים
וליו•

 בכל לטרפד מתכונים המערך אנשי
 ומהרשי- מהם לגזול המזימה את מחיר

 מאחר חברי־כנסת. שני בהם הקשורה מה
הח הוועדה, ישיבת את לדחות ניתן ולא

ה בשיטה להשתמש המערך אנשי ליטו
 מששת אחד כל ארוכים. נאומים של ידועה

 שחל (משה בישיבה נוכחים שיהיו החברים
 בסוף יוצא שהוא משום בה יהיה לא

ארו שעה ינאם ברומניה), לסיור השבוע
 קבלת למנוע ינסו הם כך על-ידי כה.

יוד המערך אנשי היום. באותו החלטות
 ברמן, יצחק הוועדה, יושב־ראש כי עים

 ויחזור לחוץ־לארץ הבא השבוע בסוף יוצא
 ארבעה בעוד הכנסת, פגרת תום לאחר רק

 הנאומים תרגיל יצליח שאם כך חודשים.
ההפיכה את לדחות בידם יעלה הארוכים,

 אז עד לטכס ואולי הקטנה והפרלמנטרית
הגזירה. מרוע להימנע איך עצה

 אל-דין סייף להדחה, המועמדים אחד
 כראש רבות שנים בעבר שכיהן מי זועבי,

לקנונ בינתיים מודע אינו נצרת, עיריית
רשי אנשי על־ידי גבו מאחורי הנרקמת יה

ד דחה בעבר לכנסת. נכנסו שלא מתו  ז
 בקואליציה לתמוך לשכנעו ניסיונות עבי
 הפיתוי תמורת אפילו הליכוד, ממשלת של

שר־חוץ. כסגן לכהן לו, שהוצע
 את יניע הפרשה שפיצוץ לוודאי קרוב

 עם לו שיש ההסכם את לקיים שלא זועבי
לאפ כדי מהכנסת לפרוש רשימתו חברי

 כח״כ. לכהן מועדי ג׳עבר לשייח שר
יגיע שהעניין הנמנע מן לא כזה, במקרה

 זועבי את לחייב שיתבקש לבית־המישפט
עליו. חתום שהוא ההסכם את ולקיים לממש
 המזימה תתבצע אמנם שאם ספק אין
 אלקטורלית. מכה העבודה מפלגת תספוג
 מהלומה זה במיקרה יספוג הליכוד אולם

 * כזה. מעשה יאהב לא הציבור מוסרית.
 איש רון, אימרי ח״כ יהיה האישי הנפגע
 בתחילת רק לכנסת נכנס אשר מפ״ם,
 שהתפטר צדוק חיים של במקומו השנה,
ממנה.

כמו תחזק, לליכוד מנדטים שני תוספת
 עוד יזדקק לא הליכוד השילטון. את בן,

 יסתפק הוא בקואליציה. לאגודת־ישראל
 ( פלאטדשרון ח״כ של המובטחת בעזרתו
 — הגדולות המפלגות משתי באחת וייעזר

ן המפד״ל. או ד״ש

ס ושמעון ד״ן משה ר ת דקווויה שותפים היו פ ח ד ה  ד
אנשיה□ של מעמד□ לקידום מתפקידו ישר עובד

 כל- ברורים הדברים היד ילולא
י י /  שייתכן מאמינים היינו לא כך, /
 — ישראל״ של המדינה בשירות הזה כשבר
לעבו ביודהדין על-ידי נאמרו אלו מלים

 טיהר בו מנומק בפסק־דין בירושלים, דה
 מי פרנקל, שלמה את לחלוטין בית־הדין

 1968מ־ עזה ברצועת קצין־תחבורה שהיה
 עלילת- של קורבנה היד. פרנקל .1972 עד

 משה של בשיתופם נגדו שנרקמה שווא,
 הביטחון שרי שהיו פרס, ושימעון דיין

.1972 בשנת ישראל בממשלת והתחבורה
 שהשרים למרות נגדו הוטחה העלילה

 זוהי כי קבעה המדינה פרקליטות כי ידעו
 את לדין להעמיד והמליצה עלילת־שווא

 התעלמו ופרס דיין פרנקל. נגד המתלונן
 את הדיחו המדינה, פרקליטות ממימצאי

 אמצעי בכל פירסום ויזמו מתפקידו פרנקל
 מכך כתוצאה שוחד. לקח כי התיקשורת

 שנים שש אחרי ורק לב, התקף לו נגרם
 ציד־ את להוכיח הצליח נואש מאבק של
 נגדו. שנרקמה הקנוניה את ולחשוף קתו
 שיוזמיה ישראלית, דרייפום עלילת זוהי

 של כשר־החוץ האחד מכהנים ומחולליה
 מפלגת ויו״ר כנסת כחבר והשני ישראל

העבודה.
 בעיתונות, פורסם הפרשה של חלקה

 ופרס דיין של חלקם את העלימה אשר
 בית־ה־ מתיק נחשף שהדבר כפי בה,

מישפט.
 במישרד מסור עובד היה פרנקל שלמה

 מונה 1968 בשנת רבות. שנים התחבורה
תפ ובתוקף עזה, ברצועת כקצין־תחבורה

 והכשירו עזה נמל את ופיתח בנה קידו
 1972 בשנת הרצועה. של ההדרים להובלת

 יוסף סגן־אלוף עזה ברצועת לעבוד החל
 לקשרים קצין־מטה לתפקיד שמונח יפת,

 יפת הלכי־רוח. לבחינת האוכלוסיה עם
 דיין, משה שר־הביטחון של חביבו היה

 גילויי על לדווח היה האמיתי ותפקידו
 עבורו ולרכוש המוחזקים בשטחים עתיקות

 ספטמבר ,1829( הזה העולם עתיקות.
 את דיין קידם כיצד בהרחבה תיאר )1972
 לצה״ל התגייס אשר בינתיים, שנפטר יפת,

 סגן בדרגת הימים ששת מילחמת אחרי
.1970 בסוף סגן־אלוף דרגת וקיבל
 בשלהי תפקידו את לנטוש נאלץ יפת

הקש סביב שהתעוררו חשדות בגלל 1972
 אברהם עורך־הדין אחיו, לבין בינז רים

 קצין־מטה־מישפטים שהיה האח, בר־יפת.
 לעבוד והחל מתפקידו פרש עזה, ברצועת
 שאחיו בעת פרטי, כעורך־דין ברצועה

 האוכלוסיה. עם לקשרים קצין־מטה היה
 מסר כי חשדות בגלל פוטר יפת סגן־אלוף

להו לו שאיפשר מידע עורך־הדין, לאחיו,
כדין. שלא הרצועה מתושבי כספים ציא

מאש פרנקל שלמה של התיק מיסמכי
 רבים, פרטים ומוסיפים הפירסום את רים

 יפת האחים כי מסתבר יותר. מחמירים
 רשיונות שיסדיר לפרנקל, פנו ובר־יפת
 עורך- של ללקוחותיו רכב ולייבוא למוניות

 החלו והשניים סירב, פרנקל בר־יפת. הדין
 כקצין- התגלה פרנקל לשוא. עליו, לאיים
וה ההצעות כל את שדחה ישר, מטה

להת אי־אפשר כי השניים כשראו פיתויים.
 משה לשר־הביטחון פנו פרנקל, על גבר
מתפ לסלקו להם יעזור כי וביקשו דיין

 אינו לדיין יפת בין השיחות תוכן קידו.
 לא כי אמר בעדותו דיין בתיק. מופיע

 ולכן פרנקל, של מעבודתו מרוצה היה
 הגיעו ובכלל, מתפקידו. להעבירו הורה

 שוחד, מקבל פרנקל כי רינונים לאוזניו
מקור את זוכר אינו הוא אך דיין, אמר

פרנקל שלמה מטוהר

שווא עליות

 על ממונה היה לא שדיין כיוון הרינונים.
 שר־הביט־ פנר. פרם, שימעון אלא פרנקל,

מ יסלקו כי וביקשו לשר־התחבורה חון
תפקידו.

שפר
הנאמנות

■ ה פרס י א מת נאמנו בזמן. ההצעה ד
מתפ הודח אסא, דויד רפ״י, קופת ״

 והיד. דן קואופרטיב מזכירות כיו״ר קידו
 אם מתאימה. תעסוקה לו למצוא צריך
 וכך לאסא מקום יתפנה פרנקל, יסולק

ומרו שבעי-רצון יפת וגם דיין גם יהיו
לסי סיבה להמציא צריך היה עתה צים.
קל. חיש בושלה וזו פרנקל של לוקו

עבו למקום פרנקל הגיע 1972 באפריל
 לבוא שביקשו שוטר, ומצא ברצועה דתו

 יבוא כי ענה פרנקל עזה. מישטרת למפקד
דחו עניינים לו שיש כיוון שעה, כעבור

בליוויית וחזר הלך השוטר לסדר. פים

 חבריו בנוכחות פרנקל על שאיים סמל,
 נגדו יופעל מייד יבוא לא שאם לעבודה,

 לפרנקל הודיעו המישטרה בתחנת כוח.
 כי תלונה, נגדו הגיש הרצועה מן שתושב

 פרנקל כשוחד. לירות 300 ממנו קיבל
הת את לראות ותבע הדבר את הכחיש
 נעצר הוא נדחתה. בקשתו אולם לונה,
 בדרך באשקלון. המישטרה לתחנת והובל

 עוד לבית־חולים. והובל לב, בהתקף לקה
ב אמצעי־התיקשורת דיווחו היום באותו

החשדות. ועל המעצר על הרחבה
 מכתב פרנקל קיבל החודש אותו בסוף

 הוא כי לו נמסר בו ממישרד-התחבורה,
 !החשדות בגלל זמנית, מתפקידו מושעה
 באפריל 9ב־ נכתב המכתב נגדו. שהועלו

 פרנקל החל כאן שנעצר. לפני שבועיים —
 השיג הוא עלילה. נגדו נרקמה כי להבין

 על שהכריז העובדים, ועד התערבות את
 שהוסכם היתד״ התוצאה עבודה: סיכסוך

ב דיון לשם פריטטית ועדה הקמת על
פרשה.

החקירה את המישטרה סיימה בינתיים

המדי לפרקליטות מימצאיה את והעבירה
 פרקליט סגן דיווח 1972 ביולי 19ב־ נה.

 המדינה, פרקליט בך, לגבריאל המדינה
 ומקורן פרנקל נגד בהאשמות ממש אין כי

 המליצה המדינה פרקליטות בעלילודשווא.
 ולא שהתלונן, האדם את לדין להעמיד

 הועברו הפרקליטות מימצאי פרנקל. את
 למי גם והגיעו ולצה״ל, למישרד־התחבורה

 על והאחראי המרכז פיקוד מפקד שהיה
 זאבי. (״גנדי״) רחבעם אלוף עזה, רצועת
 בחתימת מיסמך מצוי בית־הדין בתיקי
 רצונו אי־שביעות את מביע הוא בו גנדי,

 לאחיו, יפת סגן־אלוף שבין הקשרים מן
 במכתבו מועלית כן בר-יפת. עורך־הדין

 ב־ חומר אוסף יפת כי הטענה, גנדי של
 ב־ אחיו. של לשימושו מישרדי־ממשלה

 יפת בסגן־אלוף נזף גנדי כי כתוב מיסמך
 את בר־יפת עורך־הדין על לאסור והורה

 מכן לאחר קצר זמן לרצועה. הכניסה
מצה״ל. יפת סגן־אלוף פרש

 של הפריטטית הוועדה החלה בינתיים
 פרנקל, בפרשת לדון התחבורה מישרד
 גם הועלמו, הפרקליטות מימצאי כאשר
 הוועדה לפני פרנקל. של מפניו וגם מפניה
 מישרד־התחבורה, למנכ״ל המישנה הופיע
 נגד חשדות יש כי שהעיד בהאר, יוסף

 נגדו מתנהלת וכי שוחד קבלת על פרנקל
 גס, שקר היתד, זו עדות פלילית. חקירה

 מישרד- בידי מצוי היה כבר אז שכן
 המדינה. פרקליטות של הדו״ח התחבורה

הווע בפני להופיע הוזמן לא עצמו פרנקל
הח הוועדה הרבות. בקשותיו למרות דה,

 מתפקידו, פרנקל את להעביר לבסוף ליטה
 כלי- כרשם הזה היום ועד מאז כיהן והוא
חיפה. בנמל שיט

 פרקליט
עיקש

 פרנקל כאשר מכן, לאחר •שנה חצי ^
 ב־ לו נודעו חיפה, בנמל עבד כבר *

 המדינה. פרקליטות מימצאי כל מיקרה
 ולאיים לכתוב עליו היה חודשיים במשך

 לידיו שקיבל עד מישרד־התחבורה, על
 המימצ- קבלת עם מייד המימצאים. את

 עורך־דינו, הגיש שנים, ארבע לפני אים,
 בבית- המדינה נגד תביעה רונן, אברהם

 דרש בה בירושלים, לעבודה האזורי הדין
פרנקל. של שמו את לטהר

הו לבסוף המישפט. נמשך שנים ארבע
 חשד. מכל פרנקל את שזיכה פסק־דין צא

 במיוחד חריפה ביקורת מתח פסק־הדין
 קירש, מיכאל ירושלים, מחוז פרקליט על

 למדינה זכות יש כי העת כל שטען
ל חשיבות ואין מתפקידו, עובד להעביר

 פסק- כדין. נעשתה ההעברה אם שאלה
 שבתי- יתכן לא כי במפורש, קבע הדין
המב הרשות סמכות את רק יבדקו הדין
משת איך השאלה את לבדוק מבלי צעת
 גם, טען קירש בסמכותה. המדינה משת

 פרנקל את להזמין צריך היה לא כי
 בית־ להליך. צד הוא אין שכן לוועדה,
 רציניות, כלא אלה טענות דחה המישפט

 של מהתעקשותו רוחו מורת על ורמז
כוחו. בכל בפרנקל להילחם קירש

 כתב־אישום הוא פרנקל של טיהורו
ועוז פרם שימעון דיין, משה נגד חמור
 פרנקל על להעליל להם שסייעו — ריהם

 לנאמנו, דרך לפנות מנת על עלילת-שווא,
 ולאוסף־העתיקות־של- אסא, דויד פרם, של

יפת. יוסף דיין,
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