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 לא ר״ץ תנועת מכובד. רעיון
 לפרוש נטייה כל מעולם הראתה
 שהיא אף הלאומי, הקונסנזוס מתחומי
 כי מוכיח החדש המצע בשוליו. נמצאת

שול לדעת לפחות השתנה. הקונסנזוס
 רעיון וחבריהם, שריד יוסי אלוני, מית

 המדינה והקמת אש״ף עם המשא־ומתן
 כיום מקובל ישראל לצד הפלסטינית

 של השמאלי באגף גדול, ציבור על
״מכובד״. הפך הוא הקונסנזוס.

חיים דוכי
רזל*3ה מסך

חדש: ג1מס משורש
 אשר■ גבר,

 והשגרירות
האמריקאית
■ ליבובי*; ׳מדד,

התער על מוזר, קשה, סיפור זהו
 ודווקא — גדולה מעצמה של בותה

 של הפרטיים בחיים — ארצות־הברית
שפירא. ניסן

אמרי יהודיה סוזן, עם נשוי שפירא
 הוא קטנות. בנות שתי לזוג קאית.

 עקרת־ היא באל־על. טכנאי־מטוסים
בחולון. גרו הם בית.

 חיי־ני־ נשואים. הם שנים 10 מזה
כע אינסופיות. מריבות קשים. שואין

הח הבנות לידת וסמויים. גלויים סים
האיבה. את ריפה

 הפצירו סוזן של הוריה לכל: ומעל
 והזרה הרחוקה הארץ את לנטוש בה

 וארצה. מישפחתה אל הביתה, ולשוב
 כאן לרדת. מוכן אינו שפירא ניסן

 אומר הוא ימות, וכאן יחיה כאן נולד,
ושוב. שוב

חיי־נישואיו גם כמו בארץ, דבקותו

שפירא מוזן אם
לחטוף...״ ״.עצה

 שהתרחשה לדראמה גרמו הכושלים,
ידיעתו. בלא

 יצא שנה חצי לפני אשרה. אין
 קצרה חופשה לשרות־מילואים. שפירא

 בשלווה. כמעט בשלום, עברה בבית
לבסיסו. חזר שפירא

 את סוזן ארזה אחר־כך אחדים ימים
 שעלול דבר כל עימה נטלה חפציה, כל
 ,בעל: של לגעגועיו מזכרת להפוך היה

לארצות־הברית. ילדותיה עם וטסה
עי־ לשוחח כשביקש הופתע. שפירא

 לטוס כשביקש סירבה. בטלפון, מה
 לשוב לשדלה כדי לארצות־הברית

 המיש־ בדיונים חלק ליטול או אליו
 קשה, ביורוקרטי במסך נתקל פטיים,
האמריקאית. המעצמה של. אכזרי,

 באר־ ביקרתי האחרונות ״בשנים
 תוקפה כשפג פעמים. 10כ־ צות־הברית

 אותה לי חידשו אשרת־הכניסה, של
 אוטומטי, באופן בתל־אביב בשגרירות

שאלות. לשאול בלי
 שלי. הדרכון את עימה לקחה ״סוזן

 הישן בדרכון חדש. דרכון הוצאתי מיד
 אשרת־הכני־ של תוקפה פג לא עדיין

 וביקשתי לשגרירות כשניגשתי סה.
 כי אמרו סירבו. הם האשרה, את לחדש

הבק את למעני למלא תוכל אשתי רק
לאשרת־כניסה. שה

 להם אמרתי קורה. מה להם ״סיפרתי
הב זאת. לעשות תסכים לא היא כי

 מבנותי. אותי מנתקים הם כי להם הרתי
 לארצות־הב־ להיכנס לי תניחו לא אם

 בנותי, את אראה לא לעולם רית,
אמרתי.

בכעס. החלון את סגרה ״הפקידה
)38 בעמוד (המשך

2653 הזה העולם

 וראש תנועת־המרכז *ץנהיג
 רובינשטיין, אמנון *■/תנועת־שינוי,

 של רבב ללא הנקי, הדימוי על מקפיד
 הם התנועה מועמדי וראשיה. תנועתו
 ובעלי רואי־חשבון עורכי־דין, ברובם

 חובה יש שבהם אחרים, מיקצועות
החוק. שמירת על להקפיד

 הסכימו כיצד מפליא משום־כך
 ברשימתם השני למקום כי שינוי ראשי

 נגדו שמתנהלת אדם ייבחר לכנסת
 ושהוא מישרד־המישפטים, של בדיקה
 במילוי שגיאה עשה כי מודה עצמו

הציבורי. תפקידו
 מישרד־המיש־ של הבדיקה

 רק זו היתה אכן אם תקבע פטיס
 על ממש של עבירה או שגיאה

 שנה שדינה הפלילי, החוק
מאסר.
 הש־ מעורר פורז אברהם של עברו

 הוא שעשה. השגיאה לגבי תמוממות
 חבר רבות, שנים זה ידוע עורך־רין

 ויושב־ראש תל״אביב עיריית מועצת
 בראש עמד בעבר שלה. ועדת־הביקורת

והט השני הערוץ של צוות־ההקמה
ה־ במקום הועדף פורז בכבלים. לוויזיה

 כבמישרד־מהנדסים במקום להשתמש
ושותפו. עצמו עבור

 בית־ בתיקי שנקבע כפי
 את היטעה הוא המישפט,

 שלא בכך המקומית הוועדה
 למיבנה, הוסיף הוא כי לה דיווח

 מטר 50 עוד מרתף, ששימש
חמישה חשבון על בנייה,

גרבש עורך־דין
בנוישטרה להתלונן

ן מטנה ועדת ו כנ ת ה ל בני ל ו
מי פו תקו ב-י בי א ל- ת ן למרחב ו כנ ת
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המועצה ח׳ רז פו א.

1.12.87 ועדת־המישנה, פרוטוקול
עצה1חבר־המ פוח. אי השתתף:

 פורת, יהושע הפרופסור פני על שני
בקר. משה וד״ר עטשי זיידאן

 דרכו בראשית פורז היה כאשר
 עורכי־דין מישרד בעל היה הציבורית,

 הוועדה של המישפטי היועץ וגם משלו
 אחד בתל־אביב. לבניין־ערים המחוזית

 קבלנית חברה היה פורז של מלקוחותיו
 מיבנים שבנתה חנן־אח־גלר, בשם
 של מישרדיה ולמלאכה. לדירות רבים

 בתל־אביב. 6 ילין ברחוב שכנו החברה
 גלר שמואל היו ומנהליה החברה בעלי
 עצמו, פורז של מישררו וינלס. וצבי

 במרחק נמצא ,85 ז׳בוטינסקי ברחוב
ברחוב החברה ממישרדי מטר 50 של

ילין•
 וינלס צבי ביקש 1981 בתחילת

 תל־אביב של מוועדת־בניין־הערים
 המיועד בשטח חורג לשימוש היתר

ביקש הוא .6 ילין ברחוב למרתף

 לדיי־ למכוניות מקומות־חנייה
 לחדר־ שנועד ושטח רי־הבית,

גנרטורים.
 והעבירה הבקשה את אישרה הוועדה

 הוועדה מטעם נוסף לאישור אותה
 הבית, לדיירי נודע הדבר המחוזית.

 הדיירים, אחד בראשות שהתארגנו
 בתלונה שפנה גרבש, יחיאל עורך־הדין

 תלונה המחוזית. לוועדה ההטעייה על
 של המישפטית ליועצת שלח נוספת

 עורכת־ תל־אביב, של ועדת״בניין־עיר
 את לבדוק תחת אורן. שרי הדין

 להתלונן עליו כי לו השיבה זו התלונה,
במישטרה.

 מהיועץ תשובה קיבל ביוני 16ב־
 שבה המחוזית, הוועדה של המישפסי

 למישטרה, לפנות עליו כי לו הוסבר
 ״הגוף אינה המחוזית הוועדה וכי

מירמה, של תלונות לבירור המתאים

תצהירי־ ומתן כוזבות ידיעות מסירת
שקר.״

 אלא היה לא המישפטי היועץ
 חנן חברת של עורך־הרין פורז, אברהם

וינלס. צבי על־ידי המנוהלת נלר, את
 גם מה התשובה, מן נרתע לא גרבש

 את פורז עזב לאחר־מכן חודשים שכמה
ובמ לוועדה, המישפטי הייעוץ תפקיד

 שיקלר. חנן עורך־הדין התמנה קומו
 לוועדה בתלונה שוב פנה גרבש

 שונה היחס היה והפעם המחוזית,
לחלוטין.

 שיקלר כתב 1984 במאי 22ב־
 בשם אורן, שרי המישפטית, ליועצת

המחוזית. הוועדה יושב־ראש
 ה־ לפי כי לה הודיע הוא

דיון. מעולם היה לא מימצאים

פורז נציג
שגיאה...״ ״עשה

בוו או במוסד לדיון העומדים עניין או
 ליו־ על־כך יודיע — מוועדותיו עדה

 לאחר מיד בעל־פה או בכתב שב־ראש
הא העניין או התוכנית כי לו שנודע
 נוכח יהיה לא לדיון... עומדים מורים
 באותה הוועדה או המוסד בדיוני

 בהחלטה יצביע ולא עניין, או תוכנית
 אליהם.״ בקשר שאלה כל על

 מאסר דינו — החוק על שעבר מי
אחת. שנה של

 החוק. על עבר פורז כי טען גרבש
 עיריית לראש נשלח ממיכתבו העתק

 למ־ שהעבירו להט, שלמה תל־אביב,
בקר־העירייה.
 יושב־ לפורז, הכפוף המבקר,

כי קבע ועדת־הביקורת, ראש

הבלתי־חוקי המיבנה
פליליים הדלי□

 להגדלת אישור ניתן לא גם לכן
 הוא מטרים. 54ב־ המרתף

 על־סמך תשובה מאירן ביקש
 ומדוע שכתבה, מה כתבה מה

 אישור ניתן כי סבורה העירייה
הנוספת. לבנייה

המחו הוועדה התערבות בעיקבות
 בהליכים להתחיל העירייה נאלצה זית

 צעדים ונקטה בבית־המישפט פליליים
הלא־חוקי. המיבנה להריסת

 של החדש המישפטי שהיועץ מכיוון
 לקודמו בניגוד — המחוזית הוועדה

 אישור מעולם ניתן לא כי קבע —
 לוועדה שוב וינלס פנה נוספת, לבנייה

 הדיח לאישור. בבקשה המקומית,
 אישרה ובו ,1987 בדצמבר 1ב־ התקיים
 וינלם בקשת את המקומית הוועדה

 בוועדה לדיון הנושא את והעבירה
המחוזית.

 שהצביעו הוועדה חברי בין
 חבר־ גם היה וינלם בקשת בעד

פות. אברהם המועצה
בתלונה גרבש פנה בדצמבר 24ב־

 המישפט על הממונה דורנר, לשלמה
 כי וטען במישרד־המישפטים, הציבורי

 עם פורז של העיסקיים קשריו בגלל
47 סעיף לפי לנהוג עליו היה וינלס
כי: הקובע הבנ״ה1 התיכנון לחיק

במי לו שיש במוסד־תיכנון, ״חבר
 על־ידי או בעצמו בעקיפין, או שרין

קרובי על-ידי או שותפו סוכנו, קרובו,
תוכנית בכל טובת־הנאה או חלק הם,

 וינלם מכהן שבה החברה ייצוג
 ייצוגו כמו אינו וכבעל כמנהל

 ומכיוון אישית, וינלם של
 וינלם, את ייצג לא שפורז

 ביוני פורקה שהחברה ומכיוון
 מייצג פורז אין ומאז ,1987
 ישיבת בתאריך הרי — אותה

 לפורז היה לא ועדת־בניין־ערים
לחברה. גם נגישות או קשר כל

במס קצת נחפז המבקר כי נדמה
 חיים הוא החברה של המפרק קנותיו.

 פורז. של שותפו־למישרד עשהאל,
 לבית־ המפרק שהגיש וחשבון בדין

 23ב־ החברה עיסקי מצב על המישפט
 נושים רשימת נמצאת 1987 באוקטובר

 עורך־הדין גם מופיע ובה החברה, של
 שקל אלף 30 התובע פורז, אברהם

שכר־טירחה.
 היה הפירוק לאחר שגם מכאן

 החברה, עם עיסקי קשר לפורז
שלה. בעל־חוב בהיותו

 דחה שכאשר היא פורז של הבעייה
 מישפטי יועץ בתור גרבש טענות את
 עורו־דיו גם היה המחוזית, הוועדה של
 שנגדו לוינלס, השייכת החברה של

 היא השניה הבעייה גרבש. התלונן
 הוועדה, בישיבת בהצבעה שהשתתף

וינלס. בבקשת שדנה
 עשה כי פורז הודה עמי בשיחה

 גם כך ישיבה. באותה בהשתתפו שגיאה
 הבדיקה במהלך דורנר לשלמה אמר
■ לביב יגאל עושה. שזה
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