
*■

שיד ביותר העסיסיות השערוריות כאחת
הפר סידרת את פתח שליטא ישראל. עה

 כבר המבטיחה העשירית, הכנסת של שות
ה הכנסת פרשיות את לבייש שלא עכשיו

 שמואל רכטמן, שמואל של — תשיעית
אבו־חצירא• ואהרון פלאטו־שרון

 בנימין של לידיעתו הגיעו השיחה פרטי
 ימים כמה בתוך להגיב. מיהר הוא זיגל.
הו והחומר שליטא בני של התיק הוכן
 לפני עוד לממשלה. המישפטי ליועץ עבר

יד בתיק, לעיין הספיק זמיר שהפרופסור
 כל את מוסמך״, ״ממקור העיתונאים, עו

־בו. הכתוב
 מקב- שוחד בקבלת הואשם שליטא בני

 השאר בין — שימעוני דויד לן־התאורה
 שלח המישטרה חשדות על־פי מיני. שוחד

 (״ג׳ודי״) יהודית שלו, הפקידה את שימעוני
 כדי שליטא, עם מין יחסי לקיים כדיר
במנחמיה. עבודות שלה לבום ימסור שזה

פרטי את גם מספר המישטרתי החומר

״להעיפו״. איים שהח״כ אחרי פרקליטות,

הלי ח״כ ישב שבועות כמה פני די
הממו של במישרדו שליטא בני כוד *
 הח״כ, קניג. ישראל המחודהצפוני, על נה

 המועצה־המקומית יושב־ראש גם שהוא
השו פרשת על קניג עם שוחח מנחמיה,

 על־ידי שליטא הואשם שבו המיני, חד
 חודשים כשמונה זיגל, בנימין תת־ניצב

שלי של המיני השוחד פרשת לכן. קודם
 בכל לרכילות נושא מאז משמשת טא

הצפון. ישובי
 הסתיימה. שהפרשה ברור היה לשליטא

 שנודע ומאז המישמרה על־ידי שנחקר מאז
 נחקר לפרשה שורבב ששמו מי שכל לו
אק ״כאשר רבים. חודשים עברו הוא, אף
הס נגדי שהחקירה רשמית הודעה בל

 לפעול אתחיל תוצאות, כל ללא תיימה
של החקירה שיטות נגד ציבור, כאיש

 לאיש לתת ״אסור לקניג. אמר הוא זיגל,״
 מישפ־ להרום ולהשתולל, להמשיך הזה
ל אגרום אני אנשי־ציבר. ולהכפיש חות
מהמישטרה.״ יעוף שזיגל כך

 מיהר זיגל
להגיב

 עד בעצמו, בטוח כה היה ליטא
 שבחדר מהעובדה, כלל חשש שלא ״■
 כל את ששמע בכיר קצין־מישטרה ־שב

 אליהו, אליהו רב־פקד הקצין, השיחה.
 (לת״ם) מיוחדים לתפקידים הלישכה יאש

 בשיחה. התערב לא העמקים, במישטדת
הפוליטי של הכרזת־מילחמה אותה אולם
מעורב שיהיה לכך, הביאה הצעיר קאי
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