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משלנו פלאטו
 מימן שרון פלאטו
 של מיפלנתו את

הורוביץ ייגאל
 4,500 של כולל בסך צ׳קים 30

 פ״ש, מיפלגת של מחשבונה לירות,
 פלאטו־ שמואל ח״ב של מיפלגתו

 אחרי אחדים ימים הועברו שרון,
 סניף לחשבון האחרונות הבחירות

 יגאל השר של מיפלגתו לע״מ,
בעכו. הורביץ,

 ל- הח״כ של לתרומתו הסיבה
 ב- התבררה השר, של מיפלגתו

 בימים בירושלים בית־המישפט
 פלאטו־ של מישפטו בעת אלה.
בחי שוחד של עבירות על שרון
רות.

 ה־ שגבתה הרבות העדויות בין
 נגבתה זה, מישפט לשם מישטרה

 )55(בן־שושן מורים של עדותו גם
 יו־ שהיה בעכו, בבית־חולים אח

 מורים בעכו. לע״מ סניף שב־ראש
 כבר לע״מ מיפלגת פעיל הוא

 להיות לו הוצע ואף רבות, שבים
 הוא אך לכנסת, המיפלגה מועמד
 האחרונות הבחירות בעת סירב.
 200כ־ והעסיק הסניף, את ניהל

בהתנדבות. שעבדו פעילים
 אדם היה מיפלגתו פעילי בין
 הוצע לאסייג אסייג. מרדכי בשם

 ח״כ של במיפלגתו בשכר תפקיד
 יו״ר את שאל אסייג שרון. פלאטו

זה בעניין לנהוג כיצד מיפלגתו

פלאטו־שרון ח״ב
פתקים יגנבו שלא

ושובל הזרכיץ לעם מנהיגי
המיפלגה מועדון לשימוש

 לספר המשיך הוא נבהל. לא שושן
ולשא פרטיו, כל על סיפורו את
לשי מהכסף בחלק השתמש אם לה

 וחלילה! ״חס אמר: האיש מושו
 בכסף, אישי שימוש כל עשיתי לא

ב לע״מ מועדון לשימוש אלא
 מים־ פעילות המקיים בלבד, עכו

שוטפת.״ לגתית
 ״אני ואמר: היו״ר הוסיף עוד

 הכסף את להפקיד מראש תכננתי
ש האנשים רשימת לפי שיגיע
 ולא לע״מ. מיפלגת לחשבון מסרתי

 לאנשים. אוחו למסור התכוונתי
ל אמרתי לא לך, שאמרתי כפי

 כי מסרתי, שמותיהם שאת אנשים
שמו את ומסרתי אותם, רשמתי

פ״ש.״ רשימת של כפעילים תיהם
 נגבתה בן־שושן של זו עדותו

ש בשנה בספטמבר 10ב־ ממנו
 המנוסה שהחוקרת ולמרות עברה.
 כאן מדובר כי בעצמה, גילתה

 בה, מודד. שהחשוד ברורה בעבירה
 מישפטי תיק כל נפתח לא עדייו

בן־שושן. נגד
 היא כי העידה, קדם שולמית

מסקנו ואת החומר את העבירה
ידי למיטב אך לפרקליטות, תיה
 בעניין. מאומה נעשה לא עתה

 הצדק טחנות טחנו זאת לעומת
 פלא- ח״כ של בעניינו מאוד מהר

 כ־ חסינותו הוסרה מאז טו־שרון.
 על מישפט נגדו והוגש חבר־כנסת

 מחוז פרקליט מסובכות. עבירות
הב זו מעדות שהופתע ירושלים

 לטפל ידאג כי לבית־המישפט, טיח
התביעה. בזרירוז

״הדקליה״
 057־87177 פפר־נופש

ימית ,47 ת.ד.

לחייל טרמפ תן

ש מאחר כי לו אמר ובן־שושן
 אינה לע״״מ במיפלגת חברות

 פ״ש. עבור פעילות עם מתיישבת
 וכך לע״מ. ממיפלגת לפרוש עליו
אסייג. עשה

 ביקש הבחירות לפני קצר זמן
רשי לו יתן כי מבן־שושן, אסייג

 העשויים לע״מ פעילי של מה
 ישלם כי ואמר, בקלפיות, לשבת

 שידאגו כדי לאיש, לירות 150 להם
 פ״ש של פתקים יגנבו שלא לכך

מהקלפיות.
 של רשימה לו מסר בן־שושן

תש את הבטיח ואסייג איש. 30
שנג בן־שושן של ־ בעדותו לום.
 קדם, שולמית החוקרת על־ידי בתה

 מיפלגת שליושב־ראש התברר
 למסור כוונה כל היתד. לא לע״מ

הנקו לאנשים הללו הצ׳קים את

 להם סיפר לא אף הוא בהם. בים
 את בשמם. שעשה העיסקה על

 המזרחי בנק על המשוכים הצ׳קים
 מחשבונה בתל־אביב אל-על, סניף
 לידיו, קיבל פ״ש, מיפלגת של

 מיספר לחשבון מייד והכניסם
חש בעכו, דיסקונט בבנק 466565

לע״מ. מיפלגת סניף של בונו
 ה־ כל כי לחוקרת הסביר הוא
 ובני חבריו על משוכים היו צ׳קים

 את להסב ביקש מחלקם מישפחתו.
 מדוע, להם לומר מבלי הצ׳קים

 כ־ בעצמו הסב הצ׳קים יתר ואת
המסב. חתימת את מזייף כשהוא
 זה בשלב תיק. נפתח לא

 והזהירה החוקרת אותו הפסיקה
חתי בזיוף חשוד הוא כי אותו,
וב שונים, בצ׳קים הסבה מות

בן- אך שווא. בטענות כסף קבלת

ב בי א ־ ל ת
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 נרו הזוגות מן אחדות
 רק ואחרות במלון,

 בר השתמשו
עסוקיהן לטורן־

במ לתצפיות נזקקה המישטרה
ה את לוודא כדי שנה, כחצי שך

 תושב לכל כמעט הידועה עובדה
 הקטנים במלונות כי תל־אביבי,

 רחוב של ובקצהו בטיילת הפזורים
זנות. עסקי מתנהלים אלנבי

 מישטרתי מאמץ של התוצאה
 ה־ בבית־מישפט השבוע ניכרה זה
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