
 המיסמכים ידיעתי, למיטב הפתעות.
 שונים שהם או קיימים, אינם הנזכרים

 כי רציני חשש קיים שם. מהמתואר
 מישהו ו/או הליברלית המיפלגה

 את יזייפו ו/או יעלימו מטעמה
הצורך.״ לפי הנ״ל המיסמכים

 יופקדו שהמיסמכים דרש וידבסקי
 ממושך דיון אחרי בבית־המישפט.

 שבאו המיפלגה נציגי הסכימו
 שהוצעה לפשרה בנגב לבית־המישפט

 גילעדי. גילעד השופט על־ידי
 יום עד יופקדו המבוקשים המיסמכים

 של במישרדו השבוע חמישי
 בית־הדין נשיא רם, נחמן עורך־הדין

 בהמשך כמתבקש ויוצגו המיפלגה, של
 הבא. בחודש בבאר־שבע, הדיון

 איזה לומר סירבו המיפלגה באי־כוח
בידם. מצויים מיסמכים

ח״ב הוא הפרשה, גיבור ולס׳ ך■*
 הראשונה הכהונה זוהי אלמוני. די

 התמחות סיים הוא בכנסת. שלו
 עורך־הדין של במישרדו בעריכת־דין

אחרי קצר זמן רוזנשטיין, אמנון
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 שבו ההצבעה אחרי קולס, עם שק
לשרה והיתה דורון שרה גברה

 ניגש לא עדיין הוא לכנסת. שנבחר
 רישיון לקבל כדי הלישכה לבחינות

עריכת־דין.
 הצרו המישפטית השכלתו למרות

 חחוקד ועדת ליושב־ראש נבחר הוא
 החשובות מהוועדות אחת הכנסת, של

בבית־המחוקקים.
 שר־התיירוו של מחנהו איש קולם,

 בעבודתו מתבלט לא שריר אברהם
במישכן־הכנסת. הנוכחית

 לביתי יגיעו לא המיסמכים אם
 גירסו את יקבל והשופט המישפט,
 פירה: קיימים, אינם שהם וידבסקי

 ועדת־החוקו שיושב־ראש הוא הדבר
 וגב לבית־המישפט. שיקר הכנסת של
בכנסת. קרה לא עדיין זה
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 התצהיר מן קסע
וי־ שהגיש (גלופה)

המיפלגה מן דורש הוא שבו ישפט,0<,

 עתה עד קולס. הצהיר שעליהם המיסמנים, גילוי את
 את למסור הליבראלית המיפלגה נציגי סרבו

קיימים. שאינם ייתכן אשר המבוקשים, המיסמכים

 ויו־ר הליברלים מסעם חבר״כנסת קולס, אליהיו״ו כב׳
המוניציפא הבחירות ערב מונה ועדת״החוקה,

תצהיר־המריבה. על חתם ובתוקפו במיפלגתו, בניר לתפקיד ליות

 לבית־המישפט מוגש יום בכל א ך
 מסיבה ח״כ. חתום שעליו תצהיר /
 בבית־המישפט ההתרגשות רבתה זו

 במיסגרת כאשר בבאר־שבע, המחוזי
 ברשימת המועמדים סדר שעניינו דיון

 המוניציפאליות לבחירות הליכוד
 השופט בפני הוגש בעיר, האחרונות

 ח״כ, סתם לא חתום היה שעליו תצהיר,
 של ועדת־החוקה יושב־ראש אלא

הלי מהמיפלגה קולס, אלי הכנסת,
ברלית.

 אך עברו, חלפו אומנם הבחירות
 הוא. נהפוך נסגר. לא עדיין התיק
 הרבה להיות מתחיל הוא עתה דווקא
 פעיל־מיפלגה התובע, מעניין. יותר

 תצהיר הגיש שקולס טוען באר־שבעי,
 שהמיס־ משום לבית־המישפט, כוזב

 אינם תזכיר. באותו הנזכרים
 מסרב זו ומסיבה

 הכנסת של
בית־ בפני

 הנהלת על־ידי התקיימו הבחירות
 15 מתוך בתישעה זכה והוא הסניף

תומכים.
 מהתוצאות נחת רוו לא המפסידים

 המוניציפאלית הוועדה אל ופנו
 בתל־אביב, המיפלגה של המרכזית
שרירותי, באופן תקבע שהיא בבקשה

 רשימת את רעתה, שיקול על־פי
המועמדים.

 של ובנו יפה־תואר גבר וידבסקי,
 פניית על שמע במיפלגה, ותיק פעיל

 לדחות ביקש והוא במיקרה, המיעוט,
הסף. על בקשתם את

 לבאר־ וידבסקי חזר ערב באותו
 ברור לו היה כבדה. בתחושה שבע

 נפלו המוצקות המישפטיות שטענותיו
ערלות. אוזניים על בתל־אביב

 12ב־ ולמחרת, התעצל, לא הוא
 לצו־מניעה בקשה הגיש בספטמבר,

 כוונת את לסכל כדי אחד, צר במעמד
 שימוש תוך להחליט, המיפלגה
 רשימתה הרכב על פסולים, בהליכים

למועצת־העירייה.
 הבקשה הגשת על הידיעה
 היום באותו עוד הגיעה בבאר־שבע
 בקשה נוסחה במקום לתל־אביב.

 משום הזמני, הצו של מיידי לביטול
 היתה נוסף, אחד ליום ולוא שהשארתו,

 הרשימה הגשת את מהליכוד מונעת
באר־שבע. לעיריית לבחירות

 של שמו נכתב המודפס התצהיר, על
 אגף־האירגון מנהל שהוא קורן, משה

 של המוניציפאלית המחלקה ומנהל
 ותוארו, שמו נמחקו אחר־כך המיפלגה.

 קולס, ח״כ של שמו נרשם ותחתם
 התואר תחת התצהיר, על כחתום

 המיפ־ של האירגון אגף ״יושב־ראש
לגה״.

 וידבסקי כי קולס אישר בתצהיר
 טען אך בסניף, רוב על־ידי נבחר אכן

 של עירעור הוגש זו בחירה שעל
 ש״הוועדה הסביר קולס המיעוט.
 הנהלת על־ידי שנבחרה 'העליונה

 דיון לשם ,1983 מאי בחודש המיפלגה,
 מיעוטים מצד בעירעורים והכרעה

 בחודש 11ה־ ביום קיבלה בסניפים.
 על המיעוט עירעור את ספטמבר
 למקום כמועמד וידבסי של בחירתו
 בתקנון סעיף על־פי ברשימה. הראשון

 הארצית ההנהלה יכולה המיפלגה
 חילוקי־דיעות של במיקרה להכריע

 מועמד יהיה מי בסניף, ומיעוט רוב בין
המוניציפאליים.״ למוסדות הסניף

 העליונה, הוועדה החליטה אי־לכך,
 למקום שהמועמד דקולס, אליבא

 וידבסקי ואילו לוי, יונתן יהיה הראשון
 ברשימת השלישי במקום הוצב

 ברשימת לא־ריאלי ובמקום המיפלגה
הליכוד.

חשש
לזיופים

 כית־המישפט ידוע. המשך ך*
רשי את להגיש לליכוד איפשר 1 1

 באר־שבע, לעיריית לבחירות מתו
למועצה. נבחר לא ווידבסקי

 וידבסקי שלח כן, לפני עוד אך
 לה והציג הליברלית, למיפלגה מיכתב
 ביקש הוא שבו מפורט, שאלון

 באמצעות יוכח קולס של שתצהירו
 דחה נציגלהמיפלגה גילוי־מיסמכים.

 לו והציעו וידבסקי של דרישותיו את
לבית״המישפט. לפנות ־

 מבקש והוא זאת, עשה אכן וידבסקי
 המיפלגה. כנגד הצהרתי פסק־דין
ונזיקין. לפיצויים בקשה יגיש אחר־כך

 למיפלגה וידבסקי ששלח בשאלון
 הוא לבית־המישפט, אחר־כך ושהוגש

 השאר בין ארוכה. שאלות סידרת הציג
 של רישום נוהל אס לדעת מבקש הוא

 לדיונים הזמנות ושליחת קבלת
 הוא בבחירות; הקשורים בעירעורים

 של פרוטוקול קיים אם לדעת רוצה
 ההנהלה החליטה שבה הישיבה
 את למנות המיפלגה של הארצית

 הדיון התקיים מתי ועדת־העירעורים:
 נרשם הוא האם שלו; בעירעור

 על הודעה נשלחה האם בפרוטוקול;
 הכריעה מתי אליו; העירעור תוצאות
 הרשימה בעניין הארצית ההנהלה

 מצוי האם לה; שהוגשה המתוקנת
 ונימוקי זו ישיבה של פרוטוקול
 ואיך ההחלטה פורסמה מתי ההחלטה;

לוידבסקי? נמסרה היא
 הוא לתיק, וידבסקי שצירף בתצהיר

 דרושים ידיעתי ״למיטב אומר;
 הדיון, את לייעל כדי הנ״ל המיסמכים

ולמנוע הפלוגתות את להבהיר
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חתם קודס
בבאר־שבע, המחוזי

(גלו קולס אלי של תצהירו
 לבית-המישפט שהוגש פה),

את לבטל ביקש בו ואשר

 יהודה המיפלגה פעיל שהגיש הזמני צו-המניעה
 האחרון, ברגע רק התצהיר על חתם קולס וידבסקי.

המיפלגה. של האירגון אגף מנהל קורן, משה במקום
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 המיברגה כעיר טוען דבית־המישנט בתצהיו
המסת שד ועדת־החוקה יושב־ואש נגד הדיבורית


