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מאושרת ומדגיש שבבית לא חסר דבר.
עד שפתאום ,בלילה אחד ,העירה אותו
אמו ואמרה לו שצריך לעזוב את הבית.
המישפחה עזבה בלילה ,ובבוקר מצא
את עצמו בלבנון ,במחנה־פליטים,
במציאות חדשה ,שבה נאלצו לעמוד
בתור כדי לקבל מזון מסוכנות־הסעד
של האו״ם .לימים חזרה המישפחה
לשטח ישראל — אך לא לכפר
מולדתם ,כי הכפר ,על בתיו ,נהרס
ונמחק.
.אני זוכר ',אמר שילוח לידידיו,
״איך באו להודיע לנו בכורדיסתאן
שאנחנו עולים לישראל .אמרו לנו אז
שלא נקה כלום ,כי בישראל מונח הכל
על הגדר .אתה רוצה אוכל? לוקח,
רוצה בגדים? לוקח .מה שאתה רוצה יש
י
על הגדר.
״אבא שלי רצה לקחת קצת תכשי
טים וזהב כדי שתהיה נדוניה לבנות,
אבל חזרו ואמרו לו שלא יקה כלום,
ששם יש הכל.״
בית בבית־קברות .שילוח נו
לד בעיר־מחוז קטנה בצפון פרס ,שהי־
תה ידועה בשטיחים המשובחים שלה,
אך מישפחתו לא לקחה איתה אף שטיח
אחד.
אחרי הכנות מועטות הובלו יהודי
אותה העיירה לטהראן ,בדרכם לישר
אל .שם שוכנו בבית־הקברות היהודי
של עיר־־הבירה.
ההמתנה התארכה ,ופעילי העלייה
סיפקו לעולים הפוטנציאליים חומרי־
בניין ,כדי שיוכלו לבנות בבית־הק־
ברות בתים ארעיים.
״זו היתה חדוות־היצירה,״ נזכר שי
לוח .״בנינו בית לתפארת ,וכך גרנו
במשך תישעה חודשים בבית־הקברות.
אחר־כך ,כשהגיע זמננו לעלות ליש
ראל ,אבא שלי מכר את הבית למיש־
פחה אחרת שהמתינה לעלייה.״
אבא אמר,, :טעיתי!״ החדווה
נמשכה עד שהגיעה המישפחה ליש
ראל ב־ . 1950שם ,במחנודהאוהלים
העצום שבו שוכנו ביחד עם אלפי
עולים אחרים ,נגמר החלום והתנפץ
אל מול המציאות המרה.
״פיתאום היינו צריכים לעמוד בתור
כדי לקבל מזון,״ סיפר ,״ואבא שלי,
שבכל בוקר בתפילה ביקש מאלוהים
שלא יתן לו לפשוט יד ,היה צריך
לעמוד בהשפלה הזו ולקבל מזון .זה
היה נורא .ואז ,בפעם היחידה בחייו,
הוא התייחס לעלייה ארצה ואמה,טעי
תי!׳ ומאז לא דיבר עוד על הנושא".
כך מרגיש שילוח הזדהות כמעט
מלאה עם הפליט הפלסטיני.
שילוח הוא שחקן פופולארי ביותר.
אין הוא יכול ללכת בשקט ברחוב,
משום שעל כל צעד ושעל עוצרים
אותו אוהדים ומעריצים .לפני חודשים
אחדים החליט להעלות הצגת־יחיד,
ובה לספר בעברית חלק מן הסיפורים
והשירים הפלסטיניים.
זו היתה עבודה של חורשים רבים,
שבהם אסף חומר .כל מה שיצא
בהוצאות מוכרות היה ]יסריט נשמש
של ע׳סאן כנפאני ,איש החזית
העממית שנהרג בפיגוע
בביירות ,שיצא בהוצאת ס־פרש,
וקובץ סיפורים פלסטיניים ,שיצא
בהוצאת עקד.
אצל סמיח אל-קאסם קיבל שילוח
חומר נוסף וגם הרבה התלהבות
ועידוד .המשוררים והסופרים שמחו
והתרגשו מן העובדה שחומר שלהם
יקבל הכרה בין היהודים בישראל.
אחרי שסיים את בחירת החומר
ועריכתו ,התחיל לעבוד ביחד עם
הבימאי משה קליף והמוסיקאי תיאסיר
אליאס משפרעם ,המלווה את הטכסט
בנגינה בעוד ובכינור ,והוא גם זה
שהלחין ועיבד את המוסיקה.
כשההצגה היתה מוכנה רצה שילוח
לחפש מפיק כדי שידאג להפצת
ההצגה ולמימונה .הוא פנה בתחילה
לאגודה להבנה בין־דתית ,שלח לה את
החומר הכתוב של ההצגה ,אך לא קיבל
תשובהממשית גם אחרי חורשים רבים.
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ך• עת הגשת כתב־האישוס נגד
 *4עורן־-הדיו רונלד חיים ,ומברר כי
עד־המדינה המעיד נגדו ,וכנראה נגד
יתר המעורבים בפרשיית־השחיתות
בבתי־המישפט באיזור תל־אביב והמר*.
מ ,יהיה אדם בשם יהודה פרנקל,
מאכער ,שהיה שותפו של עורך־הדין
חיים לכל הפשעים המיוחסים לו.
פירטי־האישום המיוחסים לעורך
הדין חיים בפי שהם מופיעים בכתב-
האישום שהגישה נג ת התובעת הלנה
ביילץ ,הם חמורים ,מוזרים ,ונוגעים
כמעט בכל שיסחי המערכת המיש־
פטית.
פרט־אישום אחד מתייחס לפריצה
למישרד לרישום־מקרקעין ,או בשמו
העממי — הטאבו .פרט־אישום אחר
עוסק בגניבת תיקים ממישרדו של
עורך־דץ ,כדי לשבש הליכים בתיק
הוצאה־לפועל .ופרס־אישום אחד עוסק
בשותד בענייני ביודהמישפט לתע
בורה.
בכל אחת מפרשיות אלה היה יהודה
פרנקל ,שנגדו לא הוגש כלל כתב-
אישום ,המבצע העיקרי של העבירות.
קשה להניח כי הפרקליטות היתה
מוכנה לוותר על הגשת אישומים נגד
פרנקל ,שפרץ ,איים על עדים בעוז׳-

אולם מה שלא צויץ בכתב־האישום
הוא כי עורךהדץ חיים הורשע לבסוף
באותו מישפס ,וכי רנדל לא חזר בו
מכל עדותו ,אלא מפרט אחד בלבד.
בפרשייה אחרת היה עורךהדין
חיים אמור לרשום הערת־אזהרה
מסויימת במישרד־הטאבו בנתנ׳ג!.
הוא דיווח ללקוחו כי ביצע את
הרישום ,אד למעשה ,על פי כתב־
האישום ,לא עשה זאת .כאשר התלונן
נג ח הלקה במישסרה ,נתן  4000דולר
לפרנקל כדי שישחד את מנהל לישכת
רישום־המקרקעין בנתניה כדי שזה
ימסור לו את מפתח המישרד ,והוא
יוכל לפרוץ למישרד ולעשות בתיק
את השינויים הדרושים• על פי כתב•
האישום ,חמה פרנקל גם את שותפו,
עווז״הדין חיים ,ולא שיחד איש .הוא
נטל את כספי׳השוחד לכיסו ופרץ
למישרדי הטאבו ללא עזרת איש
מהפקידיס שם ,וביצע את מה שהת
בקש.
במיקרה אתר ייצג עורךהדיו חיים
לקוח בשם אכסנברג ,שנגדו עמד פסק־
רץ כספי שהוגש לביצוע במישררי
ההוצאה־לפועל .התובע בתיק יוצג על־
ידי עורךהדין מנחם יוריסטה ,מרחוב
איבן־גבירול בתל־אביב .כדי למנוע

השמועות העקשניות על מעורבותם
של שופטים בפרשודשותד ,הן נכונות.
לפני חודשיים פנו העיתונאים לשופט
אריה אבן־ארי ,כרי שיסיר את איסוך
הפירסום מעל הפרשת הם טענו כי
במשך השנה לא נעשה מאומת לא
הוגש כתב־אישום נגד איש ואף לא נגד
פרנקל עצמו .השופט לא מד ר את
איסור־הפירסום ,אך רמז כי יעשה זאת
בקרוב.
למחרת עצרה המישסדה את מזכיר
בית־המישפט לתעבורה בתל־אביב
אברהם פלאי ,ולאחר יום נוסף גם את
יחיאל ברעמי ,המזכיר הראשי של
בית־מישפט השלש בתל-אביב ומעצ
רם נשמר בסוד.
כעבור חודש פגו שוב העיתונאים
לשופט אבן־ארי והוא נעתר לבקשתם
והסיר חלקית את צו איסור־הפידסום
שהיה על הפרשת המישסרה המשיכה
במעצריה ועצרה גם את עור ך הרין
חיים ועוז־דדיז ח גולן ,העוסק בעיקר
בענייני תעבורה .שמס של עצירים
נוספים טרם חתר לפירסות
מה שברור הוא כי פרנקל לא נעצר
שוב ,לא הוגש נגדו בתב־אישום והוא
היה חופשי משך כל השנה שקימת
לסעצרים .כעת ח א מופיע כעד־

נאשם חיים ואשתו
פריצה !.טיפוח במיססכים
לפי כתב האישום פרץ אמנם פרנקל
בדצמבר  1985למצודה .נטל את
המיסמכים ומסרם לעורךהדיו חיית
שחיכה לו במכוניתו .אחרי שעתיים
מחזרו המיסמכים למקומם על־ידי
פרנקל ,שפרץ שוב למישרד באותה
הדרך שבה נכנם קורת הפריצה היתה
כל־כד מוצלחת עד שאיש לא הבחין
בכך ,המישטרה לא קיבלה תלונה על
פריצה למצודת זאב ועל .טיפול'

איומים בצעצוע שר,,שד; שוחד שוא ₪ום ,נרצה ל״מצוות־
זאבי■ ורטאבו  -עלילותיה□ של המאכעו ועוון־־הדין
צעצוע ושיחד פקידים ,רק כדי להעמיד
ל חן דג־רקק כעורד״הדין חיים.
על כן ,מתקבל על הדעת ,כי פרנקל
הוא שיהיה העד המרכזי בפרשיית-
השחיתות בבתי־המישפט ,שעליה מת
לחשים כבר יותר מחודש .רק בשבוע
שעבר חתר לפירסום כי המזכיר
הראשי של בית־מישפס השלום בתל־
אביב ,יחיאל ברעמי ,ומזכיר בית־
המישפט לתעבורה בתל־אביב ,אברהם
פלאי ,נעצרו וכתב״האישום נגדם יוגש
בסוף השבוע.

את ההוצאחלפועל ,ביקש עורן־-הדין
חיש מפרנקל שיפרוץ למישרדו של
יוריסטה וישמיד את התיק פרנקל
עשה כבקשתו ,ושיפר מ ת ה על ידי־כך
שגנב עוד  40תיקיק כדי לטשטש את
העיקבות .גניבת החיק לא חיסלה את
החוב ,עורךהדץ יזדיסטה ששזר את
תיקיו על־פי הרישומש בהוצאה־
לפועל ,והמשיך בפעולתו נגד אכטנ־
ברג.
המיקה הרביעי קשור לפרשת חב
רת המהיר ,שמנהלה ,א מון רוזנבאוק
נעצר לפני שנה בקשר למתן ששד.
מישפחתו של רוזנבאום פנתה לפרנ
קל ,וביקשה ממנו לעזור לה לפעול
לשימורו .הוא הפנה את המישפחה
לעורךהרין חיית
שני השותפש קשרו ,על פי כתב־
האישות קשר להונות את מישפחת
רוזנבאום ,וטענו כי ישחדו קגידסיש־
טרה כ ח ל ש מר את העציר .הם לקחו
מבני־המישפהה סכום של  1200חלד,
ומחלקו בבק.
בעקבות פרשת חברת המהיר נעצר
גם פרנקל .מעצרו הוארך במשך 60
יוק שוטל איסור־פירסום על שמו ועל
הפרשה .פרנקל פגה לבש־המישפס
העליון וביקש הסרת איסור־הפידסום
על שמו .אז החלשה המישטרה לשח־
רח בערובת שאיסור על פירסש שמו
נשאר בעינו.
שני עיתונאש חחצית מרסל זו מ
ושזקאל אדירם מידיעות אחרונות ,לא
י מו מהפרשה .הם היו סקרנים מאוד
לגלש מה באמת קרה בפרשת ואם

פרשיה של חברת המהיר ח ת ה
כנראה האמונה בסידרת שיתוף־
הפעולה בין עורך־הרין שמאכער.
אולם בכתב־האישום מפורטות עוד
שתי עבירות משנת .1985
על פי כתב־האישום נתן עור דיהרין
חיים לפרנקל סכום של  1000תלך
כדי לשחד פקיד בית־מישפס
לתעבורה ,כדי לבטל פסילת רישיוך
נחגה של גברת בשם דל ש בך־לוי,
בתו של קבלן מרמת״גן ,שהיה לקוח
של עורךהדין חיית כתב־האישום
אינו מפרט אם אומנם נ שן הסכום
כששד ,ואם כן — למי נ שן .מאחר
שעכשיו כבר ידוע כי מזכיר בית־
המישפס לתעבווש בתל־אביב נעצר
באחרונה ,אפשר לשעד כי הוא מעודב
בעניין•
הפרשיה האמונה אינה קשורה
לבתי־מישפט אלא לתגועודהמות•
פרנקל ועשךהדין חיית שגשם חברי
תנועתשחרות ,התערבו בעניין תלונה
שהגיש אהרון בורשטיין ,איש חחח
מרעננת למישטרה .בורשטיין התלתן
על זיופש שעשה פלג אחד במיפלגד-
עורךהדין ח ש קשר עם פרנקל לפ
רוץ למצודת זאת להוציא נמאן מיס־
מבית לעשות בוש שינויים ולהחזירם
למקות

אחר־כך פנה לקרן נאומן ,מטעם ה־
מיפלגה הליברלית הגרמנית ,התומכת
בפרוייקטים למען הדמוקרטיה .קרן זו
משלמת את משכורותיהם של השח
קנים הערביים בחיאטחן חיפה .ראשי
הקרן ,שקיבלו את החומר ,טענו שהוא
אינו מתאים לתקנון שלהם ,כי הם
תומכים רק בפרוייקטים להבנת הדמו
קרטיה.
רצו חומר מצחיק .משם הלו
שילוח לתיאטרון נווה־צדק וביקש להו
פיע במיסגרתו .ראשי התיאטרון הודי
עו לו שהם החליטו להפסיק את הפעי
לות הפוליטית ולהתרכז בתיאטרון
לגיטימי בלבד.
תשובה שלילית קיבל שילוח גם

מציון ניסים ,מנהל צוותא .ש הסביר
לשילוח שצוותא אינה מפיקה ,ואמר
שהוא ישמח לעזור ,אם שילוח יביא את
המימון בעצמו.
בצוותא הציעו לו להעלות קטע
מההצגה במיסגרת יום־תיאטרון שער
כו ב־ 29בספטמבר לקניינים שונים.
שילוח הציג חצי שעה מההצגה ,אך
איש מהקניינים לא העז לרכוש אותה,
למרות שהסיפורים בה אינם סיפורי־
מחאה ,אלא סיפורים אישיים אנושיים.
שילוח ניסה לפנות למפיק פרטי,
אך ש טען שהיה מעדיף סיפורי־פול־
קלור על אמנות ,שהוא מעוניין בהצגה
מצחיקה ומשעשעת ,ולא רצינית וק
שה.

הוא שלח את החומר של ההצגה
למטה חגיגות ח ,40שם קראו אותו
בעיון והסבירו לו שההצגה אינה מת
אימה לשום מיסגרת ,וכי הם מתעסקים
רק בתיאטראות ממוסדים ומוכרים.
אז הגיע לעדה בן־נתום ,המנהלת
האמנותית של תיאטרון סת־לסין .ח א
התלהבה מהחומר ולקחה את ההצגה
תחת חסות בית־לסין.
״אני רוצה ",אמר שילש. ,להציג
בעיירות־פיתוח ,בשכונות ,בבתי־ספר.
זה ערבשיאטרון לכל דבר .זה לא עש
מחזה על מחאה וקיפש ,אבל כל דבר
שיש לו נגיעה לסיפור הפלסטיני הופך
למשהו יוצא־דופן".

ן■* היכרות

בין

עורך־הדץ

 1 1חים והמאכער פרנקל החלת
כנראה ,ב* .1984באותה שנה הואשם
עורךהחן על-ידי לקוח שלו ,אדם
בשם רנדל ,כי עשה טיפול כוזב וזייף
מיסמכים בתיק של מינהל מקרקעי־
ישראל .המישפס נערך בתל־אביב
לפני שופס-השלום ראובן זיו.
מד ל אמור חד ,לחות עחתביעה
נגד עורד־הדיז חיים .כאשר ח ה רנרל
בדרכו להעיד בבית־המישפט ,עקב
אחחו פרנקל במכונית שמרח שאותה
שכר עורךהדץ חיים ,ואיים עליו
בשזי־צעצוע .מסרת האיום ,על פי
כתב־האישש ,חתה לגרום לכך שהעד
יפחד ויחזח בו מעדותו נגד עורך
הדין.
לפי כתב־האישום אומנם ח ד בו
המתלונן מעדותו ,והוכרז כעד-עוין.

המפתח נגד עורד״הדין ח י ת בכתב־
האישום מ א ש ת שהוגש בפרשת

ה♦

פריצה
למצודת זאב

במיסמכים שת
עורך־הדיז חיש הוא גבר ממוצע־
קימה תאזדלמראה .הוא בן למישפחה
עיראקית מכובדת .אביו הש מנהל
סניף אל־על כבשה אירופית ,ואחיו,
גם הוא עורךדין .חים נשר עם אשה
צעירה ונאה ,שחבקה אותו בחום
בצאתו מאולם־המישפט- .הוא טען
בביתשמישפט כי הוא סובל מלחץ־דם
גבש ואינו מקבל תנאש הולמש
במעצר.
סניגורו של חים ,עורךהחן הוו
תיק שודה עצמת ,ביקש את דחית
מי ון במעצר עד תום־ההליכים לשבוע
הבא ,כדי שיוכל ללמוד את התיק.
כאשר יגיע מועד מיון בתיק עצמו,
ועו־המדינה יהודה פרנקל יעלה לדוכן
העדים ,מחכה לו מיפגש קשה מאוד עם
הסניגור החריף .עצמת שוע בבקיא
בחקירה נג ח ת של עדש ,שוא ינסה
בוודאי לשבח אח פרנקל על דוכן־
הערים .מאתר שכבר בכתב־האישוס מ
סופר שפרנקל שיק־ אף לשותפו ,ער
י ז ־ מ ין חי ת ונטל ממנו כסף ל שו מ
שלא נתן כלל ,מ י שתהיה זו קרקע
פורש לחקירה נגרית.
' אבל שכן כי הסניגור לא שאזר
בסבלנות עד המישפט עצמו ,אלא
יעלה את פרשת ער־המדינה כבר בחון
על המעצר ער ת ש ההליכית ומסה
להשחיר את עד־המדינה ולגלש את
עברו הפלילי ,אם יש לו כזה.
בדאי לזכח את שמו של שורה
פרנקל ,הוא יככב מ ב ה בבתי־המישפט
אי ל נ ד א לז ז ■
בעתש הקרוב.
כאשר נשאל אם הצגה זו עלולה
לפגוע בקאריירה ובפופולאריות שלו,
אמר שילוח :״ממרומי  46שנותי ,הקא-
ריירה שלי כשחקן לא כל־כך חשובה
בעיני .אמן העומד מאחורי הדברים לא
לוקח בחשבון שיקול טיפשי כמו אם ש
פוגע בקאריירה שלו או לא.
״אני חושב שדווקא מפני שאני פו
פולרי בחברה המיזרחית ,השוכנת ברד
בה בגטאות של עיירותשפיתוח והש
כונות ,אני יכול להתקבל טוב בהצגה
זו .אני בא אליהם מתוך אהבה ,ולכן לא
מעליב אותם .החומר שאני מציג נוגע
גם להם .אני מאיר גם את מצבם .גם הם
פליטים ,כמו מחמוד דרוויש וכמו יוסף
שילש".
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