
בית־המשפט
 אוקאמוטו, קרזר היפני נשפט בו בצריפין,

 חוטפות שתי של למשפטן גם זירה שימש
 העתונ- קהל — למעלה ״סבנה״. מטוס
ביהמ״ש. של כללי מראה :משמאל אים.

גויה נטת1ש
 למשפטו השתיים של משפטן את מקדימים

 טוב להבין העולם היה יכול היפאני של
הער החבלה תנועות צריכות מדוע יותר
זרים. ברוצחים להעזר ביות

במדינה
)22 מעמוד (המשך

 הווקסלול נהג מהלומות. החליפו
 של ממגביה באחד חמתו את כילה המחומם
 הצדדית השמשה את ניפץ אחר הפיאט,
גי העז עכשיו רק בריאה. אגרוף במכת

מי הוא העולם. לאוויר לצאת הפיאט בור
או והטיח אבן, הרים הכביש, לשולי הר
 אחד חווקסהול. של הקדמי בחלון תה

מה החליף ממנה, ירד הווקסהול מנוסעים
ראודר. עם לומות
 — נייטראלי עד היה הזו הפרשה לכל
 ה־ אחרי שנסע ראובן, נחום בשם אזרח

כך. על והעיד הכל, את ראה ווקסהול,
פת זו במשטרה. התלונן הווקסהול נהג

חקי ״לאחר לו: השיבה ולבסוף תיק, חה
 שכנגד. הצד את הזהרנו בתלונתך, רתנו
 מעשיו. על יחזור לא שהוא מקווים אנו

מש תביעה אי-הגשת כי לנו נראה לפיכך
העניין.״ לטובת היא זה, במקרה פטית

 אירע זה כל חיילות. עם יחסים
ה לפתע חזרה השבוע, חודשיים. לפני

ביותר. מוזרה בצורה — לחיים פרשה
בעי ידיעה בצורת לחיים חזרה היא
יו עובד אילן סרן כי שסיפרה תונים,

 תקיפת באשמת צבאי בית־דין בפני עמד
 שאיננה והתנהגות במכוניתו חבלה אזרח,

צה״ל. קצין הולמת
 הווקסהול, נהג היה עובד אילן סרן

ראודר. כמובן היה מדובר שבו והאזרח
שמשטרת לאחר שחודשיים קרה מה

עובד סרן
מי? של — שלילית התנהגות

 לפתע התעורר — התיק את סגרה ישראל
המתלונן? אילן, נגד ודווקא — צה״ל

הידי פירסום עם לזכור שלא היה קשה
 עצמו זה אילן הגיש כן לפני שבוע כי עה,

 על והרמטכ״ל, הביטחון שר נגד בג״ץ
 לאחר מצה״ל, אותו לזרוק ביקשו שאלה

שב חיילות עם יחסי־מץ בקיום שהואשם
).1820 הזה (העולם פיקודו

להת גם היה קשה מוזרה. שיפחה
 חי- התקרית, בזמן נוספת: מעובדה עלם
 — שלו ידידה שלו בפיאט ראודר עם תה
 צה״ל. דובר מלישכת דרן, רונית סגן

להת לנכון מצא לא מה, משום ראודר,
כא — כפר־סבא במשטרת אילן על לונן
 הוא נגדו. התלונה את הגיש אילן שר

צה״ל. דובר אצל להתלונן העדיף
 ידע בתלונתו, ביותר הדרמטי בקטע

 שיהרוג עליו איים אילן כי לספר ראודר
 שכח מה, משום שברשותו. באקדח אותו

 עדותו בעת זה קטן פרט לגלות ראודר
 הוא שם. נחקר כאשר כפר־סבא, במשטרת

חודשיים. כעבור רק בכך נזכר
 טען בתלונתו, ראודר, נוסף: מוזר פרט

ש הנייטראלי העד אותו. היכה אילן כי
 אחד זה היה כי העיד הפרשה, את ראה

אילן. ולא אותו, שהיכה אילן של מנוסעיו
של שאת אלא מצופה. התנהגות

ענ ראודר. כל־כך עניין לא צה״ל טונות
עובד. אילן סרן יותר אותם יין

מ שפי, דוב סגו־אלוף הסביר למה?
הצבאית: הפרקליטות

על לא ראודר, מצד הקינטור ״למרות
 בקנה־אחד אילן סרן של התנהגותו תה
 מקציניו, צה״ל מצפה לה ההתנהגות עם
השי לעצם נוגעים שאינם בעניינים אף

רות.״
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