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במדינה
)12 מעמוד (המשך

 מפרנסתם. שינשלם לדבריהם, דבי, להם טיח
 דו״ח לשניים נרשם לאחר־מכן מייד ואכן,

 ללא דוכן הפעלת על פקחי־העיריה, על־ידי
 בפניהם הוצג כבר מכן לאחר שעה רשיון.

 לפיו ראש־העיר, מטעם מינהלי הפסקה צו
במק בדוכנם. ולמכור להמשיך להם אסור
פלילי. תיק גם נגדם נפתח ביל׳

 השניים היו לוא רוכה־צייד. חתונת
 12 בין לשלם נאלצים היו זה׳ בשלב נכנעים,

 שלא — החדש הדוכן עבור ל״י אלף 15ל־
ל בהתאם רכושם. להיות כלל הופך היה

 הם הדוכנים, בעלי שאר חתמו עליו הסכם
 כל הדוכנים. של חוכרים רק להיות הפכו

חובותי את רק מפרטים ההסכם סעיפי 25
 מוזכרות אינן זכויותיהם החוכרים. של הם
 הירקות מוכרי מבין לאלו אחת. במילה אף

 ציפתה תמוה, קצת בעיניהם נראה שההסכם
ה להוציאו הורשו לא הם נוספת: הפתעה

 עורך־ עם ולהתייעץ החברה ממשרדי חוצה
במקום. בו עליו לחתום נאלצו דין,

המוכ שני שהגישו הבג״ץ בעקבות עתה,
 חוקיותו את משפטנים בודקים האמיצים, רים
התמוה. ההסכם של

ץהבחירות
השלום חזית
 מוזמנים כעשרים התכנסו שעבר בשבוע

 בתל־אביב. קינן עמוס העיתונאי של בביתו
 הזה העולם — שונים לגופים השתייכו הם

ביני־ והיו — מפ״ם פורשי מק״י, חדש, כוח

חיוביות. תוצאות תביא לא שהיוזמה
ה של הראשון השבוע בסוף הסיכויים,

 מאמצים מלווים אך בלתי־ברורים, גישושים:
היוזמה. להצלחת נרחבים

עלייה
האיש

מרמת־שלום
 את והקים שיזם האיש סקוט, דיק מיהו

 והמבוקש שבחרמון, רמת־שלום כפר־הנופש
 חבר הוא האם ה־אף.בי.איי.? על־ידי כיום

 סוכן או סמים, בהברחת שעסק המאפייה
ש האמריקאיים, המכס שירותי של חשאי

שה ייתכן המאפייה? שורות לתוך הסתנן
 אחרת אמת אולם לעולם. תתגלה לא אמת

 מע- עם עתה, התגלתה סקוט הבדיק הקשור
 מע־ עם עתה, התגלתה סקוט בדיק הקשורה

הקטנה. אצבעו סביב ישראל מדינת חצי את
נתק העולה נזרק, הפלחמ״חניק

מ פחות לפני ארצה הגיע )37( סקוט בל.
 טאיה היפה אשתו עם הועבר הוא שנה.
 הקליטה למרכז האונייה מן יש ילדיו ושני

שבגליל. בכרמיאל
הח החדש, מהמצב מרוצה ד,יה לא סקוט

 כמרכז החרמון לפיתוח תוכנית על ליט
עולמי. סקי

 עתיר־ כאיש־עסקים עצמו את הציג סקוט
תוכ למימוש מכספו להשקיע המוכן נכסים,
ה השתתפות היה שביקש, מה כל ניותיו.
המקום. על בלעדי וזיכיון בהוצאותיו סוכנות

בבית־המשפט (מימין) סקונז מבוקש
1969 נוסח חלוציות

 השאלה מדיני. גוף לשום השתייכו שלא הם
 ליצור ניתן האם המארח: בפניהם שהציג

 ללא בשלום הדוגלים לכוחות אחיד בסיס
ל משותפת חזית הקמת שיאפשר סיפוח,

הקרובות? בחירות
גישו על ידיעה, הצהרונים פירסמו למחרת

 ״חזית להקמת מסויימות מפלגות בין שים
ה מחזית מאוד שונה דבר — השמאל״ של

 אחת מק״י, פגישה. באותה דובר בה שלום
הש את להכחיש מיהרה שהוזכרו, המפלגות
פגישה. באותה מטעמה נציגים של תתפותם
 פיר־ חדש כוח הזר, העולם הנהלת ואילו

השאר: בין נאמר, בו גילוי־דעת סמר,
 חזית של הדחופה בהקמתה צורך יש #
וה הכוחות כל את הכוללת השלום, למען

 שלום של במדיניות הדוגלים במדינה אישים
שטחים. תמורת

 כי התנועה דוברי הבהירו בשיחות #
 מגדירה אינה חדש כוח הזה העולם תנועת

 מוכנה ואינה שמאלית, כתנועה עצמה את
מפל של הפוליטית במפה עצמה את לשבץ

ושמאליות. ימניות גות
 הקמתו להצלחת הכל לעשות במאמץ #

 זה שבשלב הכרה ומתוך כזה, מערך של
 מכל בעיית־השלום חשובה המדינה בחיי

פרסו מניעים לשום יינתן לא אחרת, בעיית
כזו. יוזמה לסכל נאליים

 התנועה מציעה זה, למערך כבסים #
שב ולביטחון, לשלוס התנועה תוכנית את

 מן והאקדמאים אנשי־הרוח עומדים ראשה
במדינה. הבולטים

 את להכין התנועה תמשיך זה, עם יחד #
במיקרה שלה, העצמאית מערכת־הבחירות
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 להתיישב הורשה מבוקשו, את קיבל הוא
ה לרגלי ג׳בטה, הערבי בכפר קבוצתו עם

רמודשלום. למקום קרא חרמון,
 יהודה של שבקשתו אחרי חודשים מספר

הרא והחוזה לשעבר פירסומאי אבני,
 נדחתה בחרמון, סקי מרכז של שון

 הבלעדי הזיכיון את סקוט קיבל ם
 שראה אלון, יגאל השר בלחץ המקום. על

מס החדש, העולה של האידיאל את בסקוט
ה את השטחים לענייני המנכ״לים ועדת רה

 במקום להקים הבטיח סקוט לידיו. זיכיון
קפה. ובתי חנויות מרגוע, בתי מלונות,

הרבי. סכים מרקדים החםידים
ההתייש מחלקת סקוט. אחרי חיזרו כולם
כל סקר שהזמינה לאחר הסוכנות, של בות
 שיל־ סקונא של הבטחותיו את ושמעה כלי

 השיכון משרד ל״י. אלף 100 לידיו שלה
 רמת־ לאנשי הדירות בונה להיות ביקש
 מרפאה להקים ביקשה קופת־חולים שלום.

 והבטיחה מ׳ 1400 בגובה השלג, מישטח ליד
ה ברפואה להתמחות לשווייץ רופא לשלוח
 ביקשה ישראל משטרת סקי. באתרי נהוגה

 הציע הצפון פיקוד ואלוף הסדר, על לשמור
צר,״ל. עזרת את

 סקוס לחוד. ומציאות לחוד תקוות אולם
ב אף עמד ולא — לו שנתנו מה כל לקח

אחת. הבטחה
 על מאינטרפול הידיעות כשהגיעו אפילו

 לפני האף.בי.איי״ על־ידי מבוקש שטקוט כך
 ננקטו ולא בסוד הדבר נשמר ימים, כחודש

 ההסגרה בקשת שהגיעה עד — צעדים נגדו
 נמשך לרמת־שלום מסע־הפירסום הרשמית.

האחרון. הרגע עד — הזמן כל
 יהודה קיבל סקוט, של מעצרו לאחר עתה,

 מרכז להקמת שהזיכיון רשמית הודעה אבני
לידיו. הועבר בחרמון סקי

הפצצהשהתטצצח אחו׳ דקות שתי
חצות: לאחר דקות 20 א/ יום

 אדיר. רעם בקול מתפוצצת מכונית־תופת
 כ בתל־אביב, קרן־קיימת שדרות המקום:

דיזינגוף. מפינת מטר 30
:חצות לאחר דקות 22 א/ יום

 נמצאת כבר הזה העולם של חוליית־כיסוי
בתמו מנציחים, הצלמים הפיצוץ. במקום

 הבוקעות להבות־הענק את בילעדיות, נות
 תגובות אוספים הכתבים ממכינית־התופת,

 הנוכחים: של ראשונות
 קרן- בפינת ״הייתי חייל: דרור, ששון
 נחתתי התפוצץ. כשהעסק זינגוף קיימת־ד

 עוד שתהיה פחדתי קמתי. ולא הארץ על
אתת.״

 ההצגה אחרי ״ישבתי שחקן: רגב, אבנר
 ופעמוני־ התפוצצות שמענו פיתאום בכסית•

הח בסביבה הנויות־היהלומים של האזעקה
 מזויין.״ שוד זה אולי חשבנו לילל. לו

ספ על ״ישבנו שמות: ללא אלמוני, זוג
 התחבקנו התפוצצות. פיתאום בשדרה. סל

ושא אנשים שבאו עד להיפרד ופחדנו חזק
 בסדר.״ אנחנו אם לו

בשדי־ ״הייתי תלמידה: בנימיני, ליאורה
 ותי־ נפלתי, ההתפוצצות. את כששמעתי רה
 שאזעקה חשבנו אותי. הרים מישהו כף

למיקלט.״ ורצנו
גמר 12״ב־ גיל: באולמי מלצד חדד, בני

 וחיכיתי בשדירה ישבתי העבודה, את תי
 שמעתי נורא. פיצוץ פיתאום לתחבורה.

 ענקית.״ אש וראיתי בהיסטריה, צועקת אשה
למ הסמוך הבית דיירת יודלביץ, חחזה

 לטלפן, מיהרתי ראשון ״דבר הפיצוץ: קום
 כלום.״ לי קרה שלא שלי לקרובים להגיד

 הסמוך: ורד קפה בעל שלמה, כצנגולד
 כש־ הקפה של חלון־הראוזה ליד ״עמדתי

המאפ עלי. נפל הכל קרתה. ההתפוצצות
 החלונות כל לריצפה, נפלו והכוסות רות

גשם.״ כמו עלי נפלו והרסיסים התרסקו
*

חצות: לאחר דקות 45 א׳ יום
 שלווים כולם סקרנים. אפוף הפיצוץ מקום

 קורבנות־אדם. היו שלא שביררו לאחר —
הפי ממקום מטר כמאה ניו־יורק, בקפה
המדרכה. שעל השולחנות כל תפוסים צוץ,

 מתבוננים ואזרח חיילת
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מהבהבים. אורות — סביבם תל־אביב. בלב

 אבטיח ואוכלים בשלווה יושבים החבר׳ה
 סיבה איננה בדיזינגוף פצצה חצות. של

התיאבון. את לקלקל מספקת

הבצועים
לעזרח־ראשונה.

 חובש־ הימני, הפצצה. מן מטרים עשרות מרחק עברו אלה גברים שני
 מחכים הס בשוק. מרסימיס נפצע השמאלי רגלו. בבוהן נפצע הכיפה,

ונחבשה. בירכה שנפגעת פורסמן, פאני התיירת משמאל בתמונה


