
 דיי׳ אדך 80 רט9אודג ח״כ השיג איר
דחוק בניגוד ־ מיפלגרוו מקופת

 ובכיס הכובע. בוער !הגנב ראש ל
הכסף. בוער השקרן ?

 מערכת- התמוטטות על לחפות במאמץ
 אהוד ח״כ השבוע התלקח שלו, השקרים
 מעוררות מודעות־ענק, ופירסם אולמרט,

 של מחירן עיתונים. בכמה ולעג גיחוך
 ל״י. רבבות בכמה מסתכם אלה מודעות

 טרם אלה מודעות תמורת הכסף אבל
שולם.

באמצ אולמרט עבור הוזמנו המודעות
 לאור, התל־אביבית חברת־הפירסום עות

 התעמולה ממודעות כמה בעבר שפירסמה
לתש לדאוג התחייב אולמרט לעם. של

 לצפות !ניתן זאת. עשה טרם כה עד לום.
 שעשה כפי עתה, ינסה הוא כי ממנו

 המאבק לצרכי המימון את לגייס בעבר,
 מכספי האישי שמו להצלת שלו הנואש

הציבור.
 אין עוד כל גיבור, להיות נכון אולמרט

 להיות מוכן שהוא כשם אותו. מסכן הדבר
חו ושאינו להסכמי-השלום המתנגד נץ,

 בידעו מילחמה, של נוסף מסיבוב שש
 הוא כך — בה יילחם לא עצמו שהוא
 שהדבר בתנאי תדמיתו, על גם להגן מוכן

בכיסו. ייגע לא
 לכך ההוכחה את סיפק עצמו אולמרט

 לראשו מעל שריחפה בעת כשנה, לפני
 הוצאת- על לדין לעמוד ייאלץ כי הסכנה
 רחבעם (מיל.) שהאלוף בעת זה היה דיבה.

 תביעה אולמרט נגד הגיש זאבי (״גאנדי״)
 ותבע הרע, לשון לאיסור החוק פי על

ל״י. מיליון שני של בסכום פיצויים ממנו
 הוא כי אולמרט הצהיר אומנם בפומבי

 שיוכל כדי חסינותו, להסרת מוכן יהיה
 ההאשמות מאחרי ולהתייצב לדין לעמוד
 אחיזת- זו היתד, אולם בזאבי. שהטיח
 זה היה עצמו במישפט בילבד. עיניים

 על שאמר מה אמר כי שטען, אולמרט
 כחבר־כנ- תפקידו ״מילוי במיסגרת זאבי
הח את אוטומטית הפעיל ובכך — סת״

 לבטל אפשרות כלל שאין המוחלטת, סינות
בכך.* רצה אילו אף — אותה

החסי מאחרי הסתתרות לשם שגם אלא
 כזה מאבק מישפטי. מאבק לנהל יש נות

 הוא עצמו אולמרט אומנם כסף. עולה
 פעילותו את המערבב מיסחרי, עורדדין

ה המיקצועיים עיסוקיו עם הפרלמנטרית
 עצמו. על להגן היה יכול והוא פרטיים

 לא שמעולם לאולמרט, נראתה זאת אבל
 פז הזדמנות לכסף, הערכתו את הסתיר

הפר למטרותיו הציבור בכספי לשימוש
טיות.

 התרגילים אחד את אולמרט ביצע כאן
 להוציא כדי לו, האופייניים המתוחכמים

 המדינה, מכספי כספים מפוקפקת בדרך
 על עבירה של חשד המעוררת בצורה
־ החוק•
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 80 של הוצאה ביצעה הסיעה, להמלצת בהתאם הכספים, ״ועדת נאמר: 1978 בפברואר
 על־ידי כבר שנאמרו הדברים את ולהזכיר לחזור צורך אין אולמרט. ח״ב עבור ל״י אלף

 לבוא לבקשכם על־מנת אליכם לפנות החליטה הכספים ועדת הכספי. מצבנו על הסיעה
 בנושא אולמרט ח״ב של פעולותיו את בשעתו אימץ אשר — הליכוד הנהלת עם בדברים

 תיפנו כי בטוחים אנו בפעולותיו. הכרוכות בהוצאות שישאו כדי — המאורגן הפשע
לעם. לפניית הליכוד הנהלת נענתה לא היום עד לתוצאות.״ ומצפים הליכוד להנהלת בהקדם

 עליו, להכריז עלול עוד אולמרט לוו נגד
 כעל המק-קארתיסטית, למסורת כחתאם

פושעים, על שמגן מי כעל או פושע
 לעם חטיבת של הישיבות באתה" ץכך,

 ,1977 ספטמבר בחודש שנערכה בכנסת,
 של חח״כים משמונת חלק נוכחו לא שבה

 תקציב שהסיעה אולמרט תבע לעם, סיעת
 הגנתו למימון לירות אלף 80 של סכום לו

 שהוא ידע שהוא במישפט — המישפטית
 ביל־ בחלקו או כלל, להתקיים שלא עשוי

הפרלמנטרית. חסינותו ביגלל בד,
אי  ולא ״הלוו

מחליטים־־," היו
סי של מחלקת־ד,כספים ושב־ראש ^

ל להתנגד ניסה כץ, אהרון לעם, עת
 הסיעה כי טען הוא אולמרט. של דרישתו
 ברשותה ואין כספית, במצוקה נמצאת
 אלא לעצמו. אותו תובע שאולמרט הסכום

 קופת כי חבריו באוזני אז טען שאולמרט
 ► ותא־ תחליט הסיעה :מכך תינזק לא לעם
 הכספים את לו ותקציב בקשתו את שר

להנ החטיבה תפנה אחר־כך הדרושים!
 להחזיר ממנה תתבע סיעת־ו־,ליכודי, הלת

 הדבר כי בטענה לו, ששולם הסכום את לה
 להתייצב הליכוד החלטת בעיקבות נעשה

אולמרט. של פעילותו מאחרי
 טענו, בכנסת חטיבת־לעם מחברי כמד,

 מעולם ידעו לא כי היום, עד וטוענים
 לאשר בחטיבה שהתקבלה ההחלטה על

 הדבר !נודע כאשר הכסף. את לאולמרט
 יגאל לשעבר, לשר־התעשייה-והמיסחר

 של באיחור לעם, חטיבת ראש הורביץ,
 ״מי מזעם. השתולל הוא חודשים, כמה

 י״ אולמרט את תממן שהתנועה החליט
המור הסיעה מישיבות באחת הורביץ צעק
 נובמבר בחודש בכנסת, לעם של חבת
1977.

 השתררה לחלל, השאלה נזרקה כאשר
 שרבים הסיעה, חברי בין כללית תדהמה

 שלא מי הפרשה. על כל ידעו לא מהם
המור סיעת־לעם יו״ר היה בנוח הרגיש
ארץ־יש־ תנועת איש שילוח, צבי חבת,

כח״ב. בעצמו מכהן שאינו השלמה, ראל י
 שאול- בעת נוכח היה כי הסביר שילוח

 החלטנו לא ״אבל בקשתו. את העלה מרט
 טען, לא,״ או לאולמרט לעזור אם אז

 < לי ד,הלטה. של לשלב הגיע לא ״העניין
 לעזור בסוף יחליטו אם כי ברור היה

 ן אלף 20 של בסכום מדובר אז לאולמרט,
כזה.״ משהו או לירות,

 ז האירגוני המזכיר רז, משה טענו לעומתו
 ► ועדת־ה- יושב־ראש כץ, ואהרון לעם, של

שהוח זוכרים הם כי המיפלגה, של כספים
 ל- להקציב הסיעה בישיבת במפורש לט

לירות. אלף 80 אולמרט
 אהוד
הגלתי־אהוד

תביעת נגדו שהוגשה אחרי ייד
'  אולמרט ביקש זאבי, האלוף של דיבה •

 אלף 80 של סכום לו תקציב שמיפלגתו
 אול- שלו. המישפטית ההגנה למימון ל״י,
 ״הפשע בעניין פעולותיו, כי טען מרט

 סיעת- מצד בגיבוי בשעתו זכו המאורגן״,
 נגדו שהתביעה כיוון כך, משום הליכוד.

 הוא זו, מפעילותו כתוצאה לדבריו, באה,
 המיש־ להגנתו מיפלגתי מימון לקבל זכאי

פטית.

 שהכנסת רגילה, מחסינות להבדיל •
 ה־ היועץ דרישת על־פי להסירה יכולה

לממשלה. מישפטי

 סיכוי כל אין כי ידע אולמרט אבל
 לו תאשר בכנסת סיעת־ד,ליכוד שהנהלת

 והליברלים חרות בחטיבות בקשתו. את
 בזילזול אולמרט אל מתייחסים בליכוד

 אינם אלה סיעות של הח״כים רוב גלוי.
 לתאר היה קשה ברצינות. אותו לוקחים
 הליכוד שרוי בו הקשה הכספי שבמצב

 לאשר מוכן שיהיה רוב יימצא תמיד,
 ל- ל״י רבבות כמה של מתנה לאולמרט

שלו. העצמי מסע־הרימום
 תביעתו את אולמרט היפנה לא כך משום

סי — חטיבתו אל אלא סיעת־הליכוד, אל
 לד,קצבת־ זכאית אינה אומנם לעם לעם. עת

 המיפלגות, מימון מכספי נפרדת כספים
 על-פי אולם מסיעת־ד,ליכוד. חלק בהיותה

 מקבלת ,סיעת־ד,ליכוד בתוך פנימי הסכם
 אוצר־ בהקצבת היחסי חלקה את לעם

הכנסת. לסיעות המדינה

 את למלא בקושי מספיקה זו הקצבה
 שקופתה לעם, סיעת של השוטפים ?ירכיה
הלי סיעת קופת כמו — היא אף נמצאת

 מתמידים. ובגירעון במחסור — כולד, כוד
 לעם בסיעת כי אולמרט ידע אף־על־פי־כן

 — בכנסת נפרדת כסיעה מוכרת שאינה —
 שנפשו הלירות רבבות את לקבל עליו ייקל

בהן. השקד,
 בנד אהוד אהוד אין לעם בתוך גם אומנם,

 לו, בזים לעם לחטיבת חבריו רוב ייוחד.
 שלרובם נראה אבל משחצנותו. וסולדים

 להיכנס לרצות שלא טובות סיבות יש
 שלמד השיטה פי על אולמרט. עם לעימות
רישו לערוך אולמרט נוהג ורבו, ממורו

 ברשותו מחזיק והקלטות, מדוייקים מים
 מחבריו. אחד כל על חומר של תיקים
 נס ובידו מופיע הוא כאשר זאת, מילבד
לד,ת יעז מי המאורגן״, ב״פשע המאבק

 סוכנות איש כץ, אהרון השבוע אמר
וההח ״הלוואי :מופת לביטוח החיתום

 לצערי אבל מתקבלת. היתד, לא הזאת לטה
החלטה.״ קיבלה הסיעה

פעולה______
ק! בניגוד חו ל

 לאשר לעם סיעת של .ההחלטה צם
 לירות אלף 80 של סכום לאולמרט ?

 כפעולה לכאורה נראית המישפטית, להגנתו
).1973( המיפלגות מימון לחוק המנוגדת
 על־ידי רק לא נעשתה מהחוק הסטיה
 גם אלא הכספים, את שתבע אולמרט,

 הורביץ יגאל אותם. שאישרו מי בידי
 לעם חטיבת כיו״ר הכסף להקצנת אחראי
 לא אישית שהוא למרות המידה, באותה

להחלטה. שותף היד,


