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בחוץ. שעמדו והעיתונאים הצלמים לעבר גנאי קריאות אחר־כך קראה

 והאשימו הצלמים את תקפו אחרים, ואוהדים זה,
 כלי־התיק־ בפועל. למאסר נידון שהוא בכך אותם
זעמם. כל שפכו ועליו לעזאזל השעיר את היוו שורת

 הגיע (מימין) פלאטו״שרון שמואלהקודם המורשע
רונן. אלי עם יחד הדיון באמצע

 בסיום ספורות. דקות כעבור ממנו יצאו אך לבית״המישפס נכנסו השניים
פלאסו. של המרצדס במכונית המקום את עזבו פסק״הדין קריאת

 הצלחת וללא מיוחד מאמץ ללא מנסה,
 בני ואת אוהדיו את להשקיט יתר,

מישפחתו.
 אבו־ נכנס כן אחרי ספורות דקות

 מהמקום, והסתלק למכוניתו חצירא
 ״כל לצעוק: ממשיכים כשאוהדיו
 לכם! נראה עוד אנחנו זונות! האשכנזים

 גם הופנו דומות קריאות מפה!״ תעופו
 אשמה ״המישטרה השוטרים: לעבר
בכל!"
 חבר־ היה בנוכחותו שהפתיע מי

 פלאטרשרון, שמואל לשעבר הכנסת
 עליו גם מירמה. בעבירות שהורשע מי

 עדיין הוא אך בפועל, מאסר נגזר
 שהגיש בעירעור לפסק־הדין ממתין

העליון. לבית־המישפט
 בבחירות פלאטו־שרון נכשל כאשר

 אהרון את האשים האחרונות,
 את גנבה שתמ״י בכך אבו־חצירא
 מאז פ״ש. תנועתו, של המצביעים

 טען צד וכל בניהם היחסים נותקו
 של הופעתו לו. מתנכל שיריבו

 סימלה בבית־המישפט פלאטו־שרון
 המורשעים. שני בין היריבות קץ את

 טען במקום שנכחו הצעירים אחד
 פעולה לשיתוף הדיר תחילת שזוהי

השניים. בין פוליטי
 לבית־המישפט בא פלאטו־שרון

 ועניבה, בהירה חולצה כהה, בחליפה
ה רונן. אלי על־ידי מלווה כשהוא
 ספורות, לדקות לבניין נכנסו שניים

קצר זמן בחוץ. לאבו־חצירא וחיכו יצאו

 ואלי פלאטרשרון נכנסו שיצא, אחרי
 של הנוצצת המרצדס למכונית רונן

מהמקום. והסתלקו פלאטו
 קהל גם התפזר אחריהם קצר זמן

 נחלשות נקמה כשקריאות האוהדים
הדרך. כל לאורך נשמעו והולכות

 אחרי מאולם־המישפס, אבו״חצירא כשיצאקנוא צחוק
 על ומאולץ קפוא חיוך שפוך היה פסק״הדין,

אבו״חצירא. אהרון את לצלם מנסה טלוויזיה צלם מימין: פניו.
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אוהד מאולם־המישפס. בצאתו לח'כ שחיכו הרבים




