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 )7 מעמוד (המשך

 חבריו ושאפילו סודי העניין שכל
יוד אינם בשל״י ביותר הקרובים

כך. על עים
 בשיחה הביע וילנר מאיר ח״ב

 החג* בשלו לא עדיין כי דעתו, את
 מישראל מישלחת לביקור אים

ב הפלשתינאית הלאומית במועצה
 שאש״ף אפשרות כל ושאין דמשק,

 ל- מישראל מישלחת כיום יזמין
 העניין כל לכן בדמשק. מועצתה

 תביא אך והעלאתו ממשי אינו
 השלום לכוחות והן לאש״ף הן נזק,

 הדגיש, וילנר מאיר ח״ב בישראל.
 לכך, בשלים התנאים היו שאילו

 כוחות במישלחת נוסע ברצון היה
 לכל או לדמשק ישראלית שלום
 יוזמת- אד אחרת. ערבית בירה
 תהיה ולא כבומרנג, אך תפעל נפל
תפל. טעם שתשאיר סנסציה אלא

 אבנרי אורי עם השיחה בסוף
 מוכן הוא כי וילנר, מאיר לו אמר

 ה- בהנהגת חבריו עם להתייעץ
 שדעתו בטוח הוא כי אם מיפלגה,
הפולי הלישכה ואומנם, תתקבל.

 אחד פה אישרה המיפלגה של טית
והריאליסטית. הנכונה תשובתו את

 עושה אבנרי אורי לתדהמתנו,
שמאיר מהעובדה גם מטעמים

טובי חס
מדוע?

 :רמזים ורומז להתייעץ ביקש וילנר
 מתייעץ.״ הוא מי עם יודע ״מי
 השלום. כוחות בין יאה לא כך

 שבמיפלגה לדעת צריך אבנרי אורי
קולקטיבית. הנהגה יש הקומוניסטית

 להצעות מתנגדים אנו בקיצור,
 יכו־ היחידה שתוצאתן זרפתקניות,

 סנסציות יצירת רק להיות (ה
 שוחרי של לפגישות ובאשר וזיקות.
 אש״ף, נציגי עם מישראל זשלום

 פגישות בכך. ומצדדים צידדנו זנו
שימשיכו. וניזום התקיימו, :אלה

 רק-דז דובר בורשטיין, עוזי
 דובר \ אכנרי אורי תגובת *

 שהיו העובדות כל את מאשר ־ק׳׳ח
 על רק חולק הוא בכתבה. :לולות
 (א) :להעיר יש כך על !ידושן.
 יש־ מישלחת־שלום להזמנת יהמה
 הלאומית המועצה למושב אלית

 כבר חובלה בדמשק פלסטינית
 רק״ח החלטת על־ידי מוקדם ישלב

 לדעת אין חלק. בה לקחת ולא
 מחליטה, אש״ף הנהגת היתה ה

 ומא־ דיונים אחרי דבר, של סופו
 המכרעת השאלה פנימיים. :קיט
 את רק״ח השאירה לא מדוע יא:

 הניסוח (ב) אש״ף? בידי החלטה
 תופיק ח״כ התקפת של מדוייק

 היה לא סרטאווי עיצאם על ובי
 שכל היא החשובה הנקודה שוב.

 הסתמכו חזית־הסירוב ימאוני
 על להתקפתם כאסמכתא טובי ד

 אש״ף שהנהגת בעוד ־טאווי.
 סרטאווי, את לגנות בפירוש דבה

 גורמים שלושה על־ידי הותקף א
הפרו־סורית, אל־צעיקה :לבד

 ג׳בריל, אחמד של רגון־הטרור
 תקף שטובי ביותר מוזר ק״ח.
 אמר לא כלל שסרטאווי דיס
י וזה — תם ר ח  שהעולם א

תמלא הנוסח את פירסס )2137(ד.
ייייאיויי י"דר יי■■ ....יו,ד

 ״צג הוא - גנו■ עם התב״ס אורמוס שאהוד לבג■ יום
גנדי של ידידו מיזרחי, של ידידו מיש, את במס־ההמסה

ש ד ״ ז ד ז ו ע ־ ו ז ו ז ז  ח

ל ט ט ו ־ ו ד מ ו א
 ח״ב ששמה סבון ועת־,ה ר*!
 לפני התפוצצה אולמרט אהוד •
ענות־חלושה. בקול ימים כמה

 אולמרט הופיע שנים חמש לפני
 ובלי- בלי־חת כאביר הבימה על

ה ״הפשע בדרקון הלוחם דופי,
הכ נאומים, של במטח מאורגן״.

 את חשף קולניים וראיונות רזות
 המטיר הוא במדינה. הפשע ראשי

מ אחד ושמאלה. ימינה האשמות
 ),(מיל האלוף היה העיקריים יעדיו

 ידידם גנדי, המכונה זאבי, רחבעם
ל העומדים, האישים מן כמה של

המאורגן. הפשע בראש דבריו,
 מיש- אולמרט !נגד הגיש גנדי

מו היו הח״כ שדברי למרות פט,
 החסינות על־ידי אוטומטית גנים

 אולמרט הכל־יכולה. הפרלמנטרית
החסי על לוותר מוכן שהוא טען
 רחוק הדבר היה במישפט אך נות,

ו נסחב, המישפט ברור. מלהיות
מהכרעה. רחוק היה

 דבר קרה שבועיים, לפני ואז,
 רד שני וגנדי, אולמרט מדהים.

 מנחם אצל נפגשו אויבים־בנפש,
 ועשו ידיים לזה זה הושיטו בגין,

״ברו שהיו ילדים שני כמו שלום,
וה המאורגן״ ב״פשע הלוחם גז״.
הפוש כידיד על-ידו שהואשם איש
התפייסו. ביותר הגדולים עים

 אולמרט. נשאר אולמרט אומנם,
 מפגישת־ההתפייסות, יצא כאשר
 ממה בו חוזר שאינו להכריז מיהר

 הבטיח אלא בעבר, גנדי על שאמר
 כאלה דברים מהשמעת להימנע רק

בעתיד. עליו
 התחמקות זאת היתה
 נכון אם שהרי — מכוערת

 כעבר, גנרי על שאמר מה
 זה איך בך, עד עומד והוא

 פומבי כטקס יד לו הגיש
הת וכיצד התפייסות! של

 עוד להתקיפו שלא חייב
ץ בעתיד

 גנדי ביטל ההתפייסות בעיקבות
 ואילו אולמרט, נגד מישפטו את

 הוצאותיו החזרת על ויתר אולמרט
במישפט.
עיתו מדהים. היה כולו המעמד

 באולמרט, בעבר שתמכו נאים,
 כי ההשערה את פומבית הביעו
 ד למימסד, עצמו את מכר הח״כ
 עושה- בגין למנחם להתחנף שרצה

 החליט פשוט זו תמונה לפי השלום.
 הפירסומת כל את שהפיק אולמרט

 בפשע, כלוחם מיומרותיו האפשרית
 עצמו את לקדם עתה רוצה ושהוא

הליכוד. בצמרת
 הסברים היו אדה כד אולם

 ״העולם חקירת תמימים.
מדהי עובדות העלתה הזה״
 חדש אור המטילות מות,

 — ההתפייסות עד לגמרי
 אולמרט, אהוד ח״כ ועל

כפשע. הלוחם
ידיד

ידיד של
 בפברואר 4ב־ שבועיים, פני יי>
במישרד-הח- התקיימה ,1982 •

 בתל-אביב מס־ההכנסה של קירות
 ויצחק המסגר הרחובות בפינת
 נציב בלתי־רגילה. ישיבה שדה,

 את הטריח נייגר, דוב מס־ההכנסה,
מ לרדת ובעצמו בכבודו עצמו

קר. ביום־גשם ירושלים
 שלום הקבלן היה נושא־הדיון

 פעמים כמה שנעצר גניש, אהרון
 בהעלמות- והחשוד האחרון, בזמן

אדירות. מס
 פרקליטו כמובן, נכחו, במקום

 רואי- ושני כספי, רם גניש, של
 פרק- נציג גם נכח שלו. החשבון

ו מיסים לעבירות ליטות־המחוז
ה את המלווה אור, יעקוב כלכלה,
 לראשונה. גניש שנחקר מאז פרשה
 ממחלקת־החקי- חוקר הוזמן לחדר
ל בידיו. החומר את שריכז רות,

 סגנו של היעדרו בלט זאת עומת
 אגף- מנהל לוין, יוסף נייגר- של

 הוא מם־ההכנסה. של החקירות
 שהשלג וטען מירושלים התקשר

להש לו מאפשר אינו בבירה היורד
תתף.

נו אדם בחדר נכח אולם
לגמ כדתי־צפוי אורח סף,
 אול־ אהוד ח״כ זה יהיה רי•

מרט.
שם? עשה הוא מה

 סודיות שהן זה, מסוג בישיבות
 להשתתף יכול איש אין לחלוטין,

 המצוייד החשוד, של כנציג אלא
 הופיע, אולמרט רשמי. ביפוי־כוח
 של החברות אחת כנציג במפתיע,

גניש.
מו ־ד,ח״כ נוכחות היתד. כך גם
 עורך־דין הוא אולמרט כי זרה.

 לענייני־מס. מומחה שאינו צעיר,
 מאילי- אחד כספי, לרם בהשוואה
 אין צוער. פרקליט הוא המיקצוע,

 את ששלח שמי ההשערה מן מנוס
 בחשבון לקח זו לישיבה אולמרט

הפוליטי ואחד חבר־כנסת, שהוא
בליכוד. הבולטים קאים
 מוזר אך למדי. מוזר היה זה כל

 זו, תסבוכת של אחד היבט ביותר
 הממושקף לח״כ במישרין הנוגע

גנדי. ולאויבו,
בצל של ידידו הוא גניש

עס עימו ועשה מיזרחי, אל
 בצלאל כשותפות. רכים קים

 אול■ על־ידי הואשם מיזרחי
 ראשי עם שנמנה כמי מרט

 הוא גנדי המאורגן. הפשע
 וידידות מיזרחי, של ידידו

 העיקרית הסיבה היתה זו
 אול־ כו שהטיח להאשמות

מרט.
שהתקיי אחרי שעות צ4
 כמישרד־׳החקי• הישיבה מה

 נפגשו מס־ההכנסה, של רות
 של כביתו וגנדי אולמרט

ההתפיי את וביצעו בגין,
ההיסטורית. סות

 היסטורית פגישה כאותה
 פרקליטו — כספי רם נוכח

 אולמרט, נגד גנדי של
 כהגנה אולמרט של ועמיתו

 מיזרחי, של ידידו גגיש, על
גנדי. של ידידו
 במם- בישיבודהעבודה נדון מד,

צורך היה מה לשם ז ההכנסה

 איש הפרקליט־הח״כ, של בשרותיו
הליכוד? צמרת

ל צריכה היתד, ,פגישת־ה,עבודה
 העל- על גניש, של תיקו אם הכריע

 מיליון עשרה של בערך מות־מס
ב ייסגר ,1978 בשנת־המם לירות

 לטיפולה שיועבר או ד,ד,כנסה,מס
 כתב- הגשת לשם הפרקליטות, של

 ל* עצמו, על קיבל ד,ח״כ אישום.
 חברת ייצוג את הישיבה, צרכי
 שעורך- בעוד בע״נז, גניש שלום
 את ייצג כספי, רם המנוסה, הדין
עצמו. גניש

 כלל, בישיבה דיבר לא אולמרט
ה האם ששאל: אחת שאלה מלבד

לפרקליטות? הועבר כבר תיק
 להגיע לעיתים ניתן בענייני־מס

כו המעלים משלם שלפיו להסדר,
 אם פלילי. לדין להיתבע תחת פר,

 שילטד בטיפול עדיין נמצא התיק
 על להחליט הנציב יכול נות־המס,

 כבר הועבר התיק אם אך הכופר.
 המישפטי היועץ רק בפרקליטות,

ו כך, על להחליט רשאי לממשלה
 הסיבות את להסתיר אפשרות אין

מכלי־התיקשורת. להחלטתו

פגי לקיים הוחלט שעזב, לפני רב.
 והישיבה החודש, בסוף נוספת שה

הופסקה,
 אולמרטז נכח מה לשם כן, אם

 כי להסיק יכלו בישיבה הנוכחים
שה חשובה: עובדה להזכיר בא

 אלא קבלן, רק אינו גניש חשוד
פוליטיים. קשרים בעל גם

 ב־ נוצר וחרות גניש בין הקשר
 דויד אפרורי, חרות עסקן .1979

 לרכוש אליו בא אפל, (״דודי״)
 הפך ואפל התיידדו, השניים דירה.
 של מחברות־הבנייה אחת מנהל
 בע״ם. גניש שלום חברת גניש,
אחת. גירסה זוהי

 שהוכחשה. אחרת, גירסה גם יש
 בנסיבות גניש את אפל הכיר לפיה

ל השיג אפל :לחלוטין אחרות
רא רשיונות־בנייה מיזרחי בצלאל
 הפיצוי את קיבל ולא ביבנה שונים
ידי בפרשה התערב ואז לו, המגיע

 ותיווך גניש, שלום מיזרחי, של דו
השניים. בין

 מנעוריו, פעיל־חרות )30( אפל
 מבאי- אפל, אברהם של בנו הוא

שהוא אפל־הבן, בגין. של ביתו

זאבי ),(מיל האלוף
התפייס אולמוט

 עדיין שהתיק אולמרט כשהבין
 הכפופים — שילטונות־המס בידי

 ולסגנו, ארידור, יורם לשר־האוצר,
 חרות מראשי שניהם קופמן, חיים

 את לעזוב רשות ביקש הוא —
הישיבה.
 כספי. בעיני מצא־חן לא הדבר

 עוזב, הוא שאם לאולמרט אמר הוא
נש אולמרט ייצא. הוא שגם הרי
לזמן לא אך ברירה, בלית אר,

 יושב־ראש לתפקיד מועמד כעת
 בתל- התנועה של סניף־הצפון

 פארק- למנהל כעוזר שימש אביב,
 חנות בעל היד, ואחר־כך הירקון,
ש כך בתל-אביב, לתינוק כל־בו

 ב־ גניש רצה מדוע ברור אולי
 התקרב מדוע ברור לא אך קירבתו.

 אושרי, טוביה של לידידם אפל
ו שפירא מוניה אד,רוני, רחמים
טיטן. אף שאותו מיזרחי, כמובן




