
המליונר* של לחתנו

אישיות
רמת-מעלה

 במת־ המתינו האחרון שישי יום ף*
 אר־ שגרירות של הקונסולרית לקה

לנ אלי של לבואו בישראל, צות־הברית
 בדרכונו מעריב. של הצבאי נתבו דאו,
השג בידי נמצא אשר לנדאו, אלי של

 לארצות־ כניסה אשרת הוטבעה רירות,
ושלו ליאורה אשתו אלי, עבור הברית

 אשרת זו היתה לא הפעוטים. בניו שת
מיו מסוג אשרה אם כי רגילה, תיירים

 אר־ של מכובדים לאורחים הניתנת חד,
צות־הברית.

 ),32(לנדאו אלי היה ספורים ימים בעוד
ש למסע, לארצות־הברית לצאת צריך
 עתונאי, כל של נסתר חלום בגדר הוא

 קודם לו זכה לא ישראלי עתונאי שאף
 נדירה, לימודים במילגת זכה הוא לכן,

 משפחתו, והחזקת החזקתו את שכללה
באו תמימה, שנה במשך כים, דמי כולל

 קבוצה עם יחד לנדאו, אלי היה שנה תה
 העתונות נציגי של ונבחרת מצומצמת
 לסייר צריך ארצות־תבל, מכל החופשית

לל כדי ארצוודהברית מדינות כל פני על
 האמריקאית הדמוקרטיה את ולהכיר מוד

בפעולה.
 שישי ביום בא לא לנדאו שאלי אלא

 שלו. והדרכון האשרה את לקבל האחרון
 התרוצץ עוד חמישי, ביום לכן, קודם יום
 לקראת אחרונים סידורים להשלים כדי

 מטבע־חוץ, של גדול סכום רכש נסיעתו,
 במשרד״האוצר לו שאושרה הקצבה לפי

 אותו של בערב הפיחות. שלפני בשער
 לווילה ליאורה היפה אשתו עם סר יום,
פי בהרצליה ויינגייט ברחוב שכנו של

 השכן, בבית שנערכה גן למסיבת תוח,
בן-שחר. עמום

ד,פ- באדר הדשא על נערכה המסיבה

 מש- שכרה הגנוב, הרכוש מבוטח היה בה
 עקבו,: אחר להתחקות כדי רד־חקירות

בפריצה. שנעלמו החומרים
 חוקרי גילו שעבר, השבוע בולחילת

 הנדירים, מהחומרים חלק משרד־החקירות
 שלהם היחידה הסוכנת היא גרעין שחנות
חקי לכיש. בחבל מקומות במספר בארץ,

 החומרים מחזיקי שכל גילתה קצרה רה
 החנות אחת: בחנות אותם רכשו כי טענו

ב בן־שחר, האחים של הותיקה החקלאית
ה כיכר ליד בתל־אביב, פתח־תקוה דרך

מושבות.
 אביהם על־ידי עוד שנוסדה זו, חנות

 החקלאיות החנויות אחת היא האחים, של
 שנה. 40כ־ זה הקיימת בארץ, הידועות

 שלא בארץ חקלאי כמעט היה לא בזמנו
החנות. את הכיר
 חברת פנתה בידיה, אלה ממצאים עם

 הזמינה המשטרה המשטרה. אל הביטוח
 למקור אותם שאלה לחקירה, האחים את

 עמום שהפיצו. ההדברה וחומרי הזרעים
הסחו את קנו כי הסבירו בן־שחר וזאב

 במחיר אותה להם שהציע מסוכן, רה
 יחד השוק. ממחיר במקצת רק זול שהוא

למח האחים הלכו המשטרה חוקרי עם
המו כיכר בסביבת הנמצאים החנות, סני

 נמצאים שבמחסנים הסתבר שם שבות.
חב ממחסני שנגנבו הפריטים כל כמעט

גרעין. רת
 כי הודו האחים, נשברו זו בנקודה

 רכוש הוא שקנו שהרכוש למעשה ידעו
 המשטרה, לתחנת חזרה נלקחו הם גנוב.
 ברוב- זאב עורך־דינם בנוכחות ושם,

 מלאה הודאה מרצונם שניהם מסרו שטיין,
הר הגיע כיצד הסבירו בה ומפורטת,

לידיהם. הגנוב כוש

 חזר לא הוא גם היסוס. ללא השוטר אל
 לביא אליהו פקד בביתו. לישון לילה אותו

הו הירקון מרחב של החקירות מלשכת
 לחקירה. עצור הוא כי לנדאו לאלי דיע

השו הוציא שישי, יום בבוקר למחרת,
 צו המשטרה לבקשת רפפורט בורים פט

 הצבאי כתבז נגד ימים לשישה מעצור
 מכל פחות לא נדהם כשהוא מעריב, של

ה לשמע לנדאו, אלי את שהכירו אלה
המשטרה. נגדו שהעלתה חשדות

ם * חי א ה
הודאה מסרו *י

המש חוקרי שאפילו היא אמת
 כי להם הסתבר כאשר נדהמו טרה | !

ל המשטרה לתחנת שהובא לנדאו, אלי

 הסנוד שימש האם נווקת: המשסוח
בי שד מעוי ת, ת סנו״  הסחווה והעבו

 הצבאי הגנובה-שהנתב
? במכירתה השוו

 את המסתירים נוי בעצי המוקף תוח,
 האורחים ברחו׳ב. העוברים מעיני הגן

עמום. בעל־הבית, של לבואו המתינו כולם
 בן־שחר עמוס הוזמן יום אותו בבוקר

 בן זאב, הצעיר אחיו עם יחד ,32ה־ בן
 הירקון מרחב במשטרת לחקירה ,25ה-

 נמסר החקירה במהלך תל־אביב. שבצפון
 על ידע לא איש עצורים. הם כי להם

 עמוס. של בביתו שנערכה במסיבה כך
 במשטרה, מתעכבים שהם סברו כולם

 של הקטנות השעות עד להם המתינו
שוטר. בחצות הופיע במקומם הלילה.

 חיפש במסיבה קרוא הבלתי האורח
 הסמוכה, בווילה לנדאו אלי את לכן קודם
חו מספר לפני להתגורר אלי עבר אליה

 כשלא הושלמה. שבנייתה אחרי דשים,
המ אל השוטר הגיע בביתו, אותו מצא

 לתחנת אליו להתלוות מאלי ביקש סיבה,
 הקשור ״במשהו שם לעזור כדי המשטרה
התלווה אלי בן־שחר״. האחים בחקירת

 הצה- של הצבאי כתבו הוא מעצר, צורך
 בפניהם עלה כאשד ההשפעה. רב רון

 כלל אותו קישרו לא הם לראשונה, שמו
ומקצועו. לתפקידו

 שמישהו לפני במהירות, אירע הכל
 עם להתיעץ אפילו הספיק מהחוקרים

לנ יש כיצד הבכירים המשטרה מפקדי
 צף ששמה מאוד, החשובה באישיות הוג

 מי- גדולת לפריצה בקשר כחשודה ועלה
מדים.

ה שבת בליל אירעה עצמה הפריצה
 גרעין, החקלאית החנות במחסן ביולי, סך

 בית מול בדיוק קרליבך, ברחוב השוכנת
 באותה נגנבו החברה ממחסני מעריב.
הד כחומרי המשמשים כימיקלים פריצה

וחו נדירים ירקות זני של זרעים ברה׳
 אלף 160כ־ של כולל בערך נוספים מרים
הצ לא לחנות שהוזעקה המשטרה ל״י.

 סגרה הפורצים, עקבות את למצוא ליחה
הביטוח חברת אולם החקירה. תיק את לנדאו אלי

ה ה

וינגייס ברחוב לנדאו אלי נטל החדש ביתו זהוווילה1
ח______ צלי ר ה אלף 200בכ־ נאמד נטערכו חבית, פיתוח. ב

אלי של המתוכננת נסיעתו לרגל לחנטכרח לאחרונה הוצע

 רק זה בבית לגור נכנסו ומשפחתו אלי בארה״ב. לימודיס לשנת
 פיתוח, בהרצליה לווילה שנכנסו לפני נזיספר. חודשים לפני

השרון. מלון ליד שכורה בווילה תקופת־מה משך התגוררו

 בן- עמום הככור, האח דברי 1<
 מספר מזה החדש שכנו זה היה שחר, /

יאר וילת לו שבנה לנדאו, אלי חודשים,


