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 ביומן־החד־ הושמעה ישראל בקול שבוע
 בערב, א׳ ביום הזה, היום שות

 הממשלה ישיבת לפני כי סיפרה היא
 לשיחה ושר־החוץ ראש־הממשלה נפגשו

עיניים. בארבע

מחתרות
ר נעירח החמו

 ואיש״הרודן איש־הכוח
 זח מחזקים מקריית־ארבע

ולאלימות להתפרעות זח ידי את
 איש־המיש- שאל שלך?״ הזה ״הכובע

 במתנה,״ אותו לקבל מוכן ״אני טרה.
והעציר שאלתו על הזד השוטר העציר. ענה

פק לבסוף פעמים. כמה תשובתו על חזר
לר ביקש והוא הקצין של סבלנותו עה

שלו.״ שהכובע מודה ״לא :בפרטיכול שום
מפגי בתקיפת חשוד הזאב, אלי העציר,

 הזה (העולם תל-אביב באוניברסיטת נים
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הע הוא נזקים. וגרימת איומים כדי תוך
ב והסתכל גרונו לרוחב אצבעו את ביר

 אותו, שזיהו העדים שני אל מאיים מבט
 המאורעות לפני עידון. ומנחם סבאב ריטה

 הוא למישטרה. ידוע אלי היה בחברון
 מבני כאחד ונחשב בקריית־ארבע התגורר

 הגיע לארץ כהנא. הרב של הטיפוחים
 בניו־יורק, חי אז עד אחדות. שנים לפני
ומצ ידוע איש־עסקים היה כי טוען והוא
ליח.

 וגדם עמוקה צלקת נראים הימנית בידו
 ב־ חייל שהיה מספרים ידידיו אגודל. של

מיל- בזמן ונפגע האמריקאי חיל־הנחתים

 בתיב־ נחשד בניו־יורק ווייט־נאם. חמת
 ■בדרכו שהיה אש״ף, באיש התנקשות נון

 לבחורה נשוי היה בארץ הרצאות. למסע
כ היום המשרתת דתית, לא ירושלמית,

הגי אחרי גם ירושלים. במישטרת שוטרת
 ואשתו מיודדים, השניים נשארו רושין

 או עצמה את לחשוף מסרבת לשעבר
 לארץ, כשעלה למישטרה. מידע ולתת לבוא

 הוא היום בגולני. ושירת לצה״ל התגייס
כבחור־ישיבה. עצמו את מגדיר

 משתף איננו )32( הזאב חמור. נעירת
 לענות מסרב הוא חוקריו. עם פעולה

בצע מלהתפרץ נמנע אינו אך לשאלות,
 מצלמות לעיני נחשף הוא כאשר קות

 בצבע כיפה־סרוגה חבוש הוא העיתונות.
חברון. — השם כתוב שעליה בורדו,

בצבע וכובע־המיצחיה הזקן בעל הבחור
)44 בעמוד (המשך

ממנהיגי חכגסת, יושב-ראש
את כחריפות תוקף הליכוד,

 מישנטו דנני עוד
 נראסו־שוון שר

עוון־־זינו הורשע

 המלאכה עיקר תוטל בתל־אביב, המישפט
פלאטדשרון. ח״כ את לזכות בניסיון

בלי
מצפון

 להינתן היה אמור שעבר שבוע ך*
 של עבירות־המס במישפט גזר־הדין ■י•

ש לכך גרמה הפרקליטים שביתת לאלו.
 לחודש יידחה לאלו של בעונשו הדיון
הבא.
 ללאלו יש לגזירת־העונש ההרשעה בין
 בלקו־ העיסוק מלבד עבודה. מאד הרבה

 ומלבד רבים, הם כי טוען שהוא חותיו,
מו עצמו שלאלו פלאטו, בפרשת העיסוק

 הוא עורכי־דין, לחמישה עבודה שהיא דה
 ב־ קרה בעצם מה לכל, להסביר טורח

 שהוא מישפט שלו, עבירות־המס מישפט
 עורכי־הדין קהילת בקרב ביותר נדיר

בארץ.
 :הזה העולם לצוות לאלו השבוע סיפר

ב שנים, ארבע לפני החלה הפרשה ״כל
 למישרד בא אני אחד יום .1975 סוף

אנ כעשרה רואה ואני בבוקר 7.30 בשעה
 אני ,שלום/ אומרים הם הדלת. מול שים
 להיכנס. אותם ומזמין טוב' ,בוקר עונה

 מם־ של פשיטה שזו לי התברר אחד־כך
 וסים־ התיקים כל את לקחו הם ההכנסה.

שאמר־ למרות הקופה, ואת החשבונות רי

 מואשם שאני לי מודיעים שבו הביתה,
 לשם רצתי מס־ההכנסה. חוקי על בעבירות
מוא שאני לי והסבירו העניין, מה ושאלתי

 השנים על דו״חות הגשתי שלא בכך שם
 זה אותי, מרגיז שהכי מה .1976ו־ 1975

 פעלו שהם לי סיפרו בעצמם שהחוקרים
 להגיד מהחוקרים ביקשתי הלשנה. פי על
 ,אנחנו צחקו, הם אבל המלשין, מי לי
 אם שלנו. המקורות את מסגירים לא

 לנו היתה לא אותם, מסגירים היינו
עבודה.׳

 הפירסום זה אותי, מרגיז שעוד ״מה
 כמה לפני כבר היה המישפט בעיתונים.

 פית- זה. על כתב לא עיתון ואף חודשים
 צריך שהיה ביום עיתונאים המתינו אום

 בלי כותבים העיתונאים גזר־הדין. להיות
שמז במישפט לאלו טוען כך מצפון,״

פלאטו. לקוחו של הדיבור סיגנון את כיר

רמז
דק

 התנכי לא העיתונים כי נראה ולם
 של עורך־דץ שהוא מפני ללאלו לו

 שהופיעו הקצרות הידיעות פלאטו־שרון.
 של הרשעתו על בעיתונים שעבר בשבוע

 הח״כ, עם אותו קישרו לא כלל לאלו,
 עיתונות־העו־ כותרות את מעטר ששמו

שאם להניח סביר בארץ. מישפטו בגלל לם

 החליף הידיעה פי על לאלו. עם פלאטו
 אחר בעורך-דין שלו עורך־הדין את פלאטו

תוסיה-כהן. שלמה המפורסם הפרקליט —
 :משכנע הסבר ללאלו יש זו לפרשה גם
חו ואני פלאטו עם עבדתי השנים ״כל
הלקו אחד הוא ממני. מרוצה שהוא שב

 הוא גדול. הכי לא אבל שלי, הגדולים חות
חוש שאנשים בקצב לעורך־דין נזקק לא

 עם עניינים הרבה כל-כך לו אין בים.
עורך־דין.
ה לממשלה, שהיועץ־המישפטי ״אחרי
 את לבקש החליט זמיר, יצחק פרופסור

 פלאטו אלי בא פלאטו, של חסינותו הסרת
 אבל ,משירותך מרוצה מאד ,אני :לי ואמר

 מישהו, לעוד זקוק שאתה לך נראה אם
 לקחת יכול אתה אז לחוות־דעת, או לייעוץ

 אני הכספיות.' בהוצאות להתחשב מבלי
 כולו העניין את לנהל מסוגל שאני יודע
 פלאטו. של הרמז את הבנתי אבל לבד,

 אדרת, יצחק עורך־הדין את לקחת רציתי
 יכול. _ולא ממחלה עכשיו מחלים הוא אבל

 אותו, מכיר אני כהן. תוסיה אל פניתי אז
 שלו, מתמחה הייתי טוב. עורך־דין הוא גם

 מיש- ביחד ניהלנו שנה 25 לפני ופעם,
טוב. היה והוא רצח פט

 פלאטו. של עורך־הדין נשארתי ״אני
 מה אדבר. אני ועדת־הכנסת של בישיבות

 בינינו נחלק אנחנו לבית־המישפט שנוגע
 אהיה לא בשום־אופן אני העבודה. את
• שלו.״ סגן

דיין חשוד
!״אותם ״לסלק

 ח״כ הצהיר ישר,״ אדם ני
* י /  שערך בכנס פלאטו־שרון שמואל /

 הילטון במלון השבוע בתחילת לבוחריו
בתל־אביב.

ה העיד ישר,״ איש הוא לאלו ״יצחק
 עצמו. על לאלו יצחק עורך־הדין שבוע

האישי.״ מצפונו פי על פועל לאלו ״יצחק
ההצ של כמעט הזהה התוכן מלבד

 לשני משותפים דברים כמה עוד יש הרות
 ועדת־ ישרים. הם כי הטוענים האישים
חסי בהסרת לדון השבוע התחילה הכנסת

 שהיועץ- אחרי פלאטו-שרון, של נותו
 טיוטת בפניה הציג לממשלה המישפטי

 כנגד להגיש רוצה הוא שאותו כתב־אישום,
 לאלו ושחיתות. שוחד עבירות בגלל פלאטו
הר מכבר לא יותר. מתקדם בשלב נמצא
 בתל- הראשי השלום שופט אותו שיע

מס. בעבירות שפירא, חיים אביב,
 לשני המשותף קטן אחד דבר עוד יש

 של עורך־הדין הוא לאלו יצחק האישים.
בבית־ שהורשע מי ועל פלאטו־שרון,

לאלו ופרקליט פלאטו ח״כ
ישרים אנשים

 לא למישרד וכי ישר אדם שאני להם תי
ב שנרשמה מבלי אחת פרוטה נכנסה

 נקראתי ארוכים חודשים במשך ספרים.
 וגם דברים, להסביר פעם, מדי אליהם

 טלפוניות. שיחות לנו היו
מיכתב קיבלתי משנתיים יותר ״כעבור

 בית-המיש- לתיק מכוונים היו העיתונאים
 הם לאלו, או פלאטו שונאי על־ידי פט
 שלאלו העובדה את מציינים בוודאי היו
פלאטו. של עורך־הדין הוא

בעי אחרת ידיעה הופיעה היום למחרת
של שמו את ישירות קשרה אשר תונים,

בגין של ממשלתו
אי והממשלה מיפלגות אינן ״המיפלגות

 על- נאמרו לא אלה דברים ממשלה.״ נה
 וגם האופוזיציוני, המערך מראשי אחד ידי
 שהחליט מהליכוד, חבר־כנסת על־ידי לא

 בעיתו־נים. בכותרות לזכות תורו שהגיע
 לרשת המועמדים ואחד חרות, מראשי אחד
 יצחק הכנסת יושב־ראש בגין, מנחם את

זאת. שאמר הוא שמיר,
ל בסוף־השבוע שמיר שהעניק בראיון

 שמיר הכתיב ממעריב, גולדשטיין דוב
 כאשר, להדגיש. פסוקים אילו גם לעיתונאי
 במדינה, השילטון ל״סידרי בהתייחסו

 של הקולקטיבית האחרוית הדיון, לסידרי
 אמר השרים,״ בין והיחסים שרי־הממשלה

 הוא בראיון, מישפט-המפתח את שמיר
 באותיות אותו להדגיש מגולדשטיין ביקש

חמו הם ״הליקויים היו״ר: אמר שחורות.
 מעמידים הם שלדעתי כדי-כך עד רים

מתוקנת.״ מדינה לנהל כושרנו את בספק
הי שלט ר ה  הכנסת יושב־ראש כאשר אז

ברצי מתקבלים הם אלה, דברים אומר
 היו־ מכם הדברים את רואה שמיר נות.

ובעס בתככים מעורב אינו אשר שב־ראש,
 כיושב־ראש נבחר מאז פוליטית. קנות

על־מיפלגתי. להיות משתדל הוא הבית,
 זועם שמיר כי הטוענים כמובן, יש,

 ירה ולכן בגין, מנחם ועל מיפלגתו על
הלי בשילטון ומכאיבה מדוייקת ירייה

 רק אשר ועידת־חרות, עצמו. ובבגין כוד
גולד על-ידי שמיר רואיין האחרון ביומה
 וייצ־ עזר את מילים ללא הכתירה שטיין,

 —וייצמן השלישייה בגין. של כיורשו מן
 תלתה בוועידה, שנוצרה לוי, דויד—בגין
להת שינסה מי לכל גדול אזהרה שלט
 כוון השלט הירושה. על וייצמן כנגד מודד

 כמה אשר שמיר, כלפי ובראשונה בראש
 כראש-המנד בו רוצים בחרות מהוותיקים

הבא. שלה
 אשר להתקפתו שמיר של נימוקיו יהיו

 שהפעם מהעובדה גורע אינו הדבר יהיו,
עצמה. הגבורה מפי הדברים נאמרו

ת1ד,3 כע״נ״ם תו
ה ששודרה ביותר המרתקת הידיעה
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