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הליברלית. מיפלגה
לח שגרמה לפרשה, התכוון רנר
ב המיפלגה. בקרב רינונים של רושת

 שליטא, בני חבר־הכנסת עומד מרכזה
מנחמיה. של המקומית המועצה ראש

רנר: כתב וכך
 ממנה אשר בעיה בפניכם אביא

 הציבור לכלל דואג מי ללמוד תוכלו
לפרט. דואג ומי

 חבר־ה־ פרשת לכם ידועה בוודאי
שליטא. בני כנסת

 שהיוותה תלונה, נגדו הוגשה בזמנו
ל בנוגע מישטרתית, לחקירה עילה

 קשר כל ללא בלבד, האישיים ענייניו
כלשהו. ציבורי או מיפלגתי

 שאני הגיזברות מישיבות באחת
 לתת בקשה הובאה בראשה, עומד
 כתמיכה הלוואה, שליטא בני לח״כ

 התנגדותי הבעתי אני מישפטו. במימון
לדבר.

 אנשי דאגו בחו״ל, שהייתי בזמן
 להעביר בגיזברות, היושבים מודעי,
 לח׳׳כ הלוואה מתן המחייבת החלטה
שליטא.
 היה שליטא הכנסת וחבר היות
 והיות מודעי, סיעת חברי של בקבוצה

 שריר, לסיעת עבר הוא ולאחרונה
 לתת הכלל, מן יוצא ללא כולם, ררשו
 נוסף דולר 2,500 של סך שליטה לח״כ

היום. עד הוחזרה שטרם ההלוואה על
 7וב־ התנגדותי, הבעתי ששוב מובן
 המדבר מיכתב קיבלתי 1986 בינואר

עצמו. בעד
 הוא רנר. של דבריו כאן עד
 אברהם שר־התיירות למיכתב התכוון
(ר ההלוואה מתן על הממליץ שריר,

תצלום). אה
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 לממן צריכה המיפלגה היתה אם ן*

 שהוחשד שליטא, של הגנתו את1 1
 כראש בתפקגדו מיני שוחד בקבלת
 המישטרתי ושהתיק מנחמיה, מועצת

 מכן? לאחר נסגר נגדו
שליטא: כך על אומר

 מה• כסף שדרשתי מתבייש לא אני
 אני להתבייש? צריך אני למה מיפלגה.

מוצדק. וזה נכון שזה חושב
 שהיתה אחת חקירה נגדי התחילה
 שהוגשה תלונה בעיקבות לגיטימית,

ה בנושא החקירה — במישטרה נגדי
המיני. שוחד

 להם ויש למישטרה, תלונה היתה
 נכשלו שהם אחרי אבל לחקור: זכות

 שום להם היה ולא הלגיטימית, בתלונה
 הם אותי. התחילו־לחפש הם ביד, דבר
 התחילו הם ״שגינו״, וטענו: קמו לא

 על ולעבור כבקשתך, תוכנית לעשות
 היתה הזאת החקירה כל שנות־חיי. כל

 בנימין של עולמו תפיסת על מבוססת
 אדם שאין אומרת תפיסת־עולמו זיגל.
 בטוח נקי. אדם אין מתום. בו שאין
חייו. בימי משהו עשה אחד שכל

 המיפלגה, נשיאות לפני אז הופעתי
 אצא שאם אז אמרתי עזרה. וביקשתי

 כל את עצמי על נוטל אני בדין חייב
 אצא אם אבל הכספי, בעול הנשיאה

 את אחזיר לא ייסגר, והעניין זכאי
הכסף.
 ובריש־ זקוף בראש זאת אומר אני

 בני את ״חיפש״ לא אחד אף גלי.
 המישטרה ממנחמיה. החקלאי שליטא,
 יו״ר.מועצת שליטא, בני את חיפשה
הליכוד. מטעם וחבר״הכנסת מנחמיה

 של בראשותו המיפלגה, נשיאות
 להתייצב החליטה ארליך, שימחה

 את לקחת לי אמרו ואפילו מאחוריי,
 דורון שרה בארץ. הטובים עורכי־הדין

 לי, שיעזור גולדנברג מאמנון ביקשה
אותי. ייצג רום משה ועורך־הדין
וקי מהמיפלגה, עזרה אז ביקשתי
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 הלברלית המפלנה גזבר
תל-אביב
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י ח״ב של משפסו הרצאות תשלום נ שליטא. ב

 הספלגה רבחבר בנסיבות*המקרה בהתחשב

ת שהוא בבך המעורב ו שי ת אי רי בו בן צ  ו

ו תי ו י רו ש פ א  את להעביר מציע אני הכספיות, ב

ד הנדרש הסכום ם רום משה לער' סיו הפרשה. ל

שריר השר מכתב
תעודת־יושר!״ לי ״יש

 עכשיו ישנים. שקלים אלף 400 בלתי
 דולר 2000כ־ עוד מהם דורש אני

 השרים כל שלי. לעורך־הדיו לשלם
לי. לעזור שצריך להחלטה שותפים

 אולמרט אהוד כשחבר־הכנסת גם
 (״גנרי״) רחבעם נגד מישפטים ניהל
 אמנון העניין. את לו מימנה לע״ם זאבי,

 לאולמרט אז נתנה שלע״ם לי סיפר לין
לירות. אלף 80

 מה־ כסף שדרשתי מתבייש לא אני
 וזמני נישמתי את נותן אני מיפלגה.
 לקבל לי ומגיע ולמיפלגה, לתנועה

לגיטימי. זה מהמיפלגה.
 בכנסת כאן שמסתובב היחיד אני

 כאן אין אחד לאף תעודת־יושר. עם
 כל את חקרה המישטרה כזו. תעודה

 בחיים אחת פינה השאירו לא הם חיי,
חקרו. שלא שלי

 לפחד אצטרך אם לפחד. ממה לי אין
הבאות. השנים מעשרים רק זה ממשהו,
שליטא. דיברי כאן עד

תלו הוגשה שנים ארבע לפני
 שליטא שליטא. נגד למישטרה נה

 החשד מיני. שוחד בקבלת הואשם
לענייניו נגעו נגדו שהוגשו והתלונות

 מיפלגתי קשר להם היה ולא האישיים,
 נשיאות מישיבות באחת ציבורי. או

 של בראשותו הליברלית, המיפלגה
 הנשיאות החליטה ארליך, שימחה
 במימון ולתמוך כספי סיוע לו להעניק

מישפטו.
,איש-ציבוד
גפווהד

שי שיש מודעי, השר סיעת ^נ
ו ב  דאגו המיפלגה, בגיזברות אז א

 הלוואה מתן המחייבת החלטה להעביר
לקבו שייך אז היה שליטא לשליטא.

 לעזרתו הצטרף לאחרונה מודעי. צת
בהת כי שאמר שריר, אברהם השר גם

 שליטא, של המיקרה בנסיבות חשב
 ואישיות המיפלגה חבר שהוא ובעובדה
 שהוא הכסף את להעביר יש ציבורית,

לעורך־דינו. תשלום עבור דורש
למ ממחנה שליטא עבר בינתיים

 ישנים שקלים אלף 400 קיבל הוא חנה.
תש דרש אלו ובימים מישפטו, למימון

דולר. 2500 של נוסף לום

 חברי- עם לברר ביקש הזה העולם
דע מה הליברלית מהמיפלגה הכנסת

 ל- סיוע נותנת שהמיפלגה כך על תם
 גילו הם אישי. מישפט למימון שליטא
לחבר. נאמנות

 דורון: שרה חכרת־הבנסת •
 להתייצב חייבת שהמיפלגה ״חשבתי
ש שליטא. חבר־הכנסת של מאחוריו

 בני של העניין פרטי. איש אינו ליטא
 זה עקרוני. עניין כאן היה כספי, היה לא
 הליברלית מהמיפלגה הגון מאוד היה

מפו הודיע שהוא בעיקר לו. לעזור
 יחזיר הוא בדין, חייב ייצא שאם רשות

מהמיפלגה." שקיבל פרוטה כל
וייג־ אריאל חכר־הכנסת •

 שהוא ברגע ״איש־ציבור, שטיין:
 לדעת צריך ציבורית, לעבודה הילד
 הרבה בזה יש להיכוות. גם יכול שהוא

 עוגמת־ והרבה שימחה הרבה סיכונים.
 להלוות לדעתי, יכולה, מיפלגה נפש.

 בא שהוא שעה שלה, לשליח כספים
 עצמו, על להגן מתקשה שהוא וטוען
 בגלל הן לו שקרו שהבעיות וטוען
 הליברלית המיפלגה איש־ציבור. היותו

 אצלנו אין חסכנית. מאוד מיפלגה היא
 נשיאות־ אם סיוע. לתת של נורמה

 כנראה הם סיוע, לו נתנה המיפלגה
 יכולה המיפלגה הרבה. על־כך חשבו

אנשיה.״ את לתגמל
 לין: אוריאל חבר־הכנסת •
 מה־ כסף לוקח הייתי לא ״אני

 שליטא אבל זקוק. אינני כי מיפלגה,
 גבוהה, שאינה ציבורית ממשכורת חי

 שוד הסיוע מישפחה. לפרנס צריך הוא
 לא- בסכומים הוא לו נתנה מיפלגה
 מיפלגה במקומו. היה הסיוע גבוהים.
 מצוקה, בזמן לחבריה לסייע גם צריכה

 תפקידם בגלל נפגעים שהם כשברור
 חלילה, מורשע, היה אילו הציבורי.

 זאת לקחת צריכים היו אשם, והיה
 אלמלא עליו היו,עולים׳ לא בחזרה.

איש־ציבור.״ היה
גיזברהמיסלגה: רנר, צכי •
 ל־ לתת צריכים היו שלא חושב ״אני

המ לא כגיזבר, אני, סיוע. כל שליטא
סיוע.״ ולא הלוואה לא לו, לתת ליצו;,

 מאשמת טוהו שליטא בני חייג
 נטוש עכשיו המיני. השוחד

הגנתו למימון הלוואה ער מאבק

דוגרים

1 —י אכטלדי רונית0

במדינה
 )6 מעמוד (המשך
 הפעולה, לפני החוליה ראש עם אישית

 דאג מעשה אחרי הוראות. לו ומסר
רובם. את להציל

 בעיתון בראיון הכשילו. הסורים
 שוב אבו־אל־עבאס טען איטלקי,
 בשקט להגיע היתה אנשיו שכוונת

 חטפו הם פיגוע. שם ולבצע לאשדוד
כשנתגא. מאונס, רק האוניה את

 סיפור הפריכו האיטלקיים החוקרים
 המטרה היתה לדיבריהם, לגמרי. זה

 לטאר־ האוניה את להשיט מלכתחילה
 ולשחרר סוריה, בחוף קטן נמל טוס,

 ביטחוניים אסירים 50 תמורת אותה
 נכשלה התוכנית בישראל. המוחזקים

 לאוניה להניח סירבו הסורים כאשר
 ודתה, זו סורית תגובה להתקרב.

 שהיתה למרות בלתי־צפויה, כנראה,
 עניין כל אין לסוריה לגמרי. הגיונית

פרו־עיראקי. לאירגון לעזור
 פאניקה השתררה זה במצב כי נראה

 אז לעשות. מה ידעו שלא החוטפים, בין
 היהודי נגד המחפיר הפשע בוצע

 קלינגהופר, ליאון הנכה, האמריקאי
 יוסוף החוטפים, ראש על־ידי שנורה
 שנורה אחרי .23 בן אל־מולכי, מגיד

 עם יחד לים, הגופה נזרקה האיש,
 הגופה הגיעה כאשר כיסא־הגלגלים.

 למסרה הסורים הזדרזו סוריה, לחוף
לאמריקאים.
 כיום ערפאת. של הדילמה

 זו פעולה כי הפלסטינים לכל ברור
 גרמה היא עניינם. על אסון המיטה
 האירופית בדעת־הקהל גמור לשינוי

אש״ף. כלפי
ש העובדה למרות הפארארוכס:

 לדעת גם היתה, אבו־אל־עבאס מטרת
 תחת לחתור האיטלקיים, החוקרים
 ערפאת היה לא ערפאת, של מנהיגותו

 ואירגונו האיש את לגרש מסוגל
 להרשות יכול ערפאת אין מאש״ף.
 שאליה עיראק, עם לריב לעצמו
 מלבנון, שפונו מאנשיו רבים הועברו

סוריה. מזימות נגד לאש״ף והמסייעת
 שנחטף במטוס היה אל־עבאס אבו
אד על ושהונחת האמריקאים על־ידי

 המיש־ על־ידי שוחרר שם איטליה. מת
 שימוש תוך כמעט האיטלקית, טרה

 לו וניתן האמריקאים, נגד בנשק
בתימן. עתה נמצא הוא לצאת.

 היה אי־אפשר החוקרים: מסקנת
 חומר- בהיעדר האיש, את אז לעצור
בהיעדרו. עתה יישפט הוא ראיות,

בני־ברק
תועבה מישחת

 של קיצפם יצא מדוע
מישדות־השיגיים? על החרדים

 נפקד ששמו מכך תיסכול שחש מי
 הפגיעות על הרבים הדיווחים מן

 גאנם, אפי היה בתחנות־האוטובוס
 מצרפת, אחדות שנים לפני שעלה
 התחנות רעיון את משם איתו והביא

פירסומיות. כרזות המשלבות המוארות,
 שמו, את והנושאת שהקים, החברה

 בגוש- מוארים מעמדים מאות התקינה
 הגדולה שבמהומה חורה ולאפי דן,

המת מדיה פוסטר של שמה רק נזכר
 שלו שמיתקניו העובדה למרות חרה,
 של הנמרץ מטיפולם פחות לא סבלו

 שהזיכיון גם, מה — החרדיים החוגים
בני־ברק. של תחומה את גם כולל שלו

הרא בשלביה בעירייה. בירור
 עוד החרדית, המיתקפה של שונים
 לפגיעה, יעד הפכה תחנה שכל לפני
 גאנם תהה שעליה, לכרזה קשר ללא

 עליו חברתו, של מיתקן נותץ מרוע
ת הוצגו  מן מקרר למראה: תמימות מזו
 הצד מן ומישחת־שיניים האחד הצד

השני.
 שלו, השיווק ממנהל ביקש הוא
 אחרי להתחקות לנסות שרמן, שמואל
 בני־ עיריית למזכיר פנה שרמן הסיבה.

טננבוים. אברהם ברק,
 שצריך מי אל קצר, בירור לאחר

 על טננבוים המזכיר דיווח לברר,
 לא אומנם ״תמונות־תועבה״ מימצאיו.

 מפני נפגעה היא אך התחנה, על היו
 שם נשאה שבכרזה שמישחת־השיניים

הירהורי־חטא. המעורר לועזי
פלירט. המישחה: של שמה

2475 הזה העולם


