
 זה הסכם ׳שנתקבל אחרי מייד לחלוטין.
 העירייה, במישרדי חצרוני אברהם הופיע

 בתנאי אותו, יכבד כי חד־משמעית והודיע
 המישפטיים וההליכים הדו״חות שיבוטלו

 על בית־יהכנסת נגד ועומדים התלויים נ
רישיון. ללא עסק ניהול

 האולטימטום את דחו העירייה אנשי
 המישם־ ההליכים בוטל. וההסכם המחוצף,

 בבית־המישפט־העירוני המתנהלים טיים,
 להם נמשכים — כשנה מזה בתל-אביב
 בית־הכנסת־ ועד אנשי אולם, בעצלתיים.

 השותפים מצד מגיבוי נהנים אינם הגדול
בסוק, חיים העירונית. בקואליציה הדתיים

 בעירייה, המפד״ל ונציג העיר ראש סגן
ו המשגשג, למיפעל התנגדותו את הביע
 של בכבודו פוגע הזה העניין ״כל : אמר

.׳״בית־הכנסת־הגדול

 — תל-אביב מחוז מישטרת של האמת)
לרשו בילעדית, הועמדה, המכונה בוטלו.

 הארצי, המטרה מן מאד בכיר קצין של תו
 ניצב- מיוחדים, לתפקידים המחלקה ראש

בוכנר. מיכאל מישנה
 היחידה בלשי על-ידי שהופצה השמועה,

 תל-אביב, מחוז מישטרת של המרכזית
 הבלשים מאות את רגליהם על הקימה

 שלא מהם, אחדים המובחרת. היחידה אנשי
מי אכזרית, מהתלה שזוהי וסברו האמינו

ל ונפגעו. לחדר־הםוליגרף, להציץ הרו
 לפני הממתינים תור כי גילו, תדהמתם

 בלשי מחבריהם־לעבודה, מורכב החדר
 אלה המרכזית. היחידה של מחלק־המוסר

 הבכיר־מאד, הקצין על-ידי להיחקר הוזמנו
 המיש־ ־של המטה־הארצי מן במייוחד שבא
סודית. חקירה עריכת לשם בירושלים טרה

כתל־אכיב הגדול בבית־הכנסת מיגרש־החנייה
המתפללים ברחבת מכניס שימוש

 שלה העזרה כלתי־צפויה. עזרה
 בית־הכנסת־הגדול אגודת הנתבעים, שציפו

 בל־ ממקור דווקא הגיעה חצדוני, והגבאי
 מ־ יהודי נס, בנימין לחלוטין. תי־צפוי
מע על כאחראי המשמש חרדית מישפחה

 אפילו הפתיע — העירונית הפיקוח רכת
קרמר. אריה שלו, הבום את

 טען )12.12.76( בבית־המי־שפט בעדותו
 שום אין לי, ידועים שהדברים ״ככל נס:

 כלשהו גורם מצד התנגדות או מניעה
 לניהול רי־שיון למתן תל-אביב בעיריית

 בית־הכנסת- בחצר כחוק מיגרש-חנייה
 של מאד תמוהה עדות בתל־אביב.״ הגדול

 תפקידו, בתחומי היה, שאמור עובד-עירייה
 מחלקת־ של האמיתי יחסם מהו לדעת

 שלה ומנגנון־הפיקוח העירייה של התנועה
זה. לנושא
 אליעזר השופט ערך אחדים ימים לפני

 במו־ והתרשם במיגרש־החנייה, ביקור כהן
 מנהלים שבעליו המכניס, העסק מן עיניו
 המיסים תשלום וללא רישיון ללא אותו

 נתבקש לא הרם, לתפקידו תודות הנהוגים.
בית־הכנסת. לקופת תרומה להעלות השופט

מישטרה
..*רון אחר ר.מ*וד

 את חקרה המישטדה
— כמכונת־חאמת בדטיה

 חרזיף מי גילתה רא אף
הזח״ 8״העוד7

(מכונת- הפוליגרף במכונת החקירות כל

ה את פתח בן־דור, פקד ראש־המחלק,
 כל גילה ולא להיבדק, הוזמן הוא אירוע.

התנגדות.
 חזה, הסולם כתב את מכיר אתה ״האם

 נשאל. זוהר?״ מרסל
 הקצין. השיב ״כן,״
ש הפרטים את לו שמסרת נכון ״האם
 לגבי )2049 הזה (העולם בעיתון פורסמו

 לוין״ ארמנד ניצב־מישנה
 בן־דור. השיב נכון,״ ״לא

 ?״ העיתונאי עם שנפגשת נכון ״■האם
 מזמן.״ עכשיו. לא אך איתו, ״ניפגשתי

 לוי?״ ארמנד על לו סיפרת אתה ״לא
החוקר. לחץ

ארמנד ניצב-מישנה על לו סיפרתי ״לא
לוי.״

 כשגפגשת העיתונאי עם ־שוחחת מה ״על
?״ איתו

 שוחחתי במישטרה. כאן, איתו ״נפגשתי
 תפיסת בדבר המחוז דובר אישור על איתו

בית־בושת.״
 על הזה להעולם סיפר מי יודע אתה ״האם

 אר- ניצב־מישנה נגד שפורסמו החשדות
לוי?״ מנד

 בתוקף. בן־דור הפקד טען !״לי ידוע ״לא
 אמת. דיבר הקצין כי אי־שר* הפוליגרף

 מחלק־ בלשי שכל גם, אישרה המכונה
 שיקרו. לא אופן, ניאותו שנחקרו המוסד

 לכתב הדליף מי קנינה: נותרה השאלה
 שערך החקירה את,ן'פירטי הזה העולם
 שמפקדו, החשד לגבי פירסנן, בני הפקד

 ממועדוני- ■שוחד קיבל לוי, ניצב-מישנה
? העולם-התחתון של ההימורים

ה היחידה בלשי חקירת משימת את
 בזכנר. על עצמו המפכ״ל הטיל מרכזית
 כאדם ידוע הוא קשוח. חוקר אינו בוכנר
 להשתמש המעדיף ותרבותי, עדין רגיש,
אכ היתה החקירה אך בכוחו, ולא במוחו
 בבכי פרץ הנחקרים אחד למדי. זרית
 על-ידי נחשד כא־שר גופו, בכל ורעד

המדליף. הוא כי בוכנר
סיי לא במכונת־האמת הסודית החקירה

 למטה- לשוב נאלץ הוא לקצין־הבודק. עה
 אולם, שבא. כלעומת ריקות, בידיים הארצי
 לידי הגיע הפוליגרף חקירת אחרי שבוע

ה ביותר, חשוב !חדש, מידע הזה העולם
 מסויימים קצינים בקרב לשחיתות נוגע

תל-אביב. מחוז במטה
 המערכת, על-ידי המידע בדיקת אחרי
 של החדש המפכ״ל לידיעת החומר הועבר

 בצירוף תבורי, חיים רב-ניצב המישטרה,
 אדם הבודק הקצין יהיה שהפעם בקשה:

 המטה־הארצי מן תודניצב אותו לא אחר,
 ניצב- של בעניינו חקירת־הבזק את שביצע
אותו. טיהר ואשר לוי, ארמנד מישנה

נתקבלה. הבקשה

עיתונות
□0ר13 שלא הסקופ

 המת עופר של תמונתו
 גגגזה — מכוניתו כתוך

בכספת ונשמרת
 ידיעות למערכת שטילפן האלמוני הקול

 יום של אחר־הצהריים בשעות אחרונות
 ״יש להזדהות. סירב שעבר, בשבוע השני

 ״אני אמר, בשבילכם,״ מעניינת ידיעה לי
לח כשניסו לירות.״ אלף בשבילה רוצה

פר למסור האיש סירב בטלפון, אותו קור
 הסכום את שיקבל לו כשהובטח רק טים.

על ידיעה תתפרסם אומנם אם שביקש
 מהר ״סעו האיש: אמר שלו, המידע פי

מעניין.״ משהו שם יש תל־ברוך. לחוף
אור והכתבת ברטל, שלום העיתון צלם

 תל-ברוך. לחוף לצאת מיהרו אזולאי, לי
 שר־ של התלוו מכונית את שם ראו הם

 שוטרים. מוקפת עופר, אברהם השיכון,
לפניהם. דקות כמה למקום הגיעה המישטרה

מי הם בצלם, השוטרים הבחינו כאשר
הכ במהומה אולם מהמכונית. לסלקו הרו

להת ברטל הצליח במקום שנוצרה ללית
 לחלון עד הגיע הוא השני. הצד מן גנב

 מקרוב, עופר את משם צילם המכונית,
דם. זב ומרקתו ההגה על• נשענים כשפניו
 לפגי תמונות שלוש לצלם הספיק ברטל

מצ את החרימו עליו, הסתערו שהשוטרים
 רבות שעות רק סרט־הצילום. ואת למתו

הסרט. את לו להחזיר הסכימו אחר־כך
 אחרונות ידיעות בידי היה לילה באותו

 שר־השי־ של בילעדית תמונה :נדיר סקופ
התמו אבל מכוניתו. בתוך שהתאבד, כון
 של בכספת נגנזה היא פורסמה. לא נה

העי של המערכת מאנשי רבים המערכת.
קיומה. על ידעו לא אפילו תון

 עי- שכל ספק אין מזןןז?ןת. תמונה
 תמונה מפרסם היה במערב תון־חדשות

 חלק הן תמונות־זוועה שבו בעולם זו. מעין
כשהעיתו היומיות, מהחדשות בלתי־נפרד

 מראות הרף ללא מפרסמים והטלוויזיה נות
 תאונות־דרכים, אסונות־טבע, קורבנות של

 היתד. — אכזריים וקרבות מעשי־טירור
 כ־ נחשבת ברטל שצילם זו מעין תמונה

נדירה. תמונת-חדשות
 האחראי העורך הסביר בישראל. כן לא

 מדוע יודקובסקי, דב אחרונות, ידיעות של
ש תמונה ״זו התמונה: את לגנוז החליט
 ומאד אכזרית, מאד היא מאד. מקרוב צולמה

מכאיבה.״
המי גם היו ומכאיבות אכזריות כמוה,

 לא איש עופר. של מותו תואר שבהן לים
לפרסמן. שלא בדעתו העלה

ל בחו׳ ישראלים
 הידבוצגיק

 — מכוניתו את נטש הישראלי
 שיחת־חיום חפפה והיא

בגודווניה
הרא העמודים של הראשיות הכותרות

 וגעשו. רעשו נורווגיה בעתוגי שונים
הע מיסתורית לבנה פולקסוואגן מכונית

 להם וגרמה ארוכים, שבועות אותם סיקה
מגידרם. לצאת ממש

 העיר מישטרת מצאה אוגוסט בחודש
 בנורווגיה, ביותר הגדולה העיר ברגן,

 לוחית־ בעלת לבנה פולקסוואגן מכונית
מעבורת. ליד שחנתה הולנדית זיהוי
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ב״כרמן״ טאוכה עד הידיעה
ראשית בכותרת קוריוז

 נטושה הפולקסוואגן כי העלה, קצר בירוד
 לקחתה בא לא ואיש כחודשיים, זה במקום

חנתה. שבו המקום מן
 ה- של סיפורה טאוכהז׳ זה מי

 רחבי בכל כמובן, התפרסם, פולקסוואגן
 לעיתונים טילפנו אנשים מאות נורווגיה,

 אחד לגביה. השערות והעלו ולמישטרה
 כי שסיפר נורווגי, איכר היה המטלפנים

 אל באו הולנדי וצעיר ישראלית צעירה
 תפוחי-עץ. בקטיף עבודה וביקשו חוותו,

 היו שבו ביום אולם לעבודה, קיבלם הוא
 אל הגיעו לא בעבודתם, להתחיל אמורים
החווה.
 ממש. משתוללת העיתונות החלה כאן

 הצעירה של והיעלימה המיסתורית המכונית
 נורווגיה, עיתוני יחד. נקשרו הישראלית

 לילהאמר, פרשת מאז ביותר הרגישים
 איר־ על-ידי נרצחה הצעירה כי החליטו

 שייכת, המכונית וכי פלסטיניים, גוגי־טרור
הוא. אף שנרצח ההולנדי לידידה בעצם,

שב נורווגיה, מישטרת גם נכנסה לתמונה
שיי המכונית כי גילתה האינטרפול עזרת

 טאובה, גידעון בשם ישראלי לצעיר כת
שבנגב. רביבים מקיבוץ

 את לכבוש העיתונות עוד יכלה לא כאן
 לקיבוצ־ שייכת שהמכונית העובדה יצריה.

 לכך הסופי האישור היתד. מישראל, ניק
 שאם — מיסתורי רצח בפרשת שמדובר

 הרי לו, שותפים אינם אירגוני־המחבלים
לה. שותפה בוודאי ישראלית רשת־סמים
 המשיכה המישטרה למכונית. כעיטה

 טיל־ חוקריה סתום. למבוי והגיעה לחקור,
 שם אולם רביבים, לקיבוץ לישראל, פנו

 אינו טאובה גירעון השם כי להם נמסר
 חג־ בערב כלל. הקיבוץ לאנשי מוכר

 העיתון מן נורווגי עיתונאי טילפן המולד
 סטודנרה, ברגן בנורווגיה, בגודלו השני

 גידעוןטאובה. את וביקש רביבים, לקיבוץ
 דקות תוך אותו קיבל הגדולה לתדהמתו
 ולשיחת־ לו מה ידע לא הישראלי ספורות.

 העיתוגאי לו וכשאמר מנורווגיה, טלפון
 ואילו חודשים אותך מחפשת ״המישטרה

 שנשמטה כמעט בשעה,״ אותך מצאתי אני
 עד המום כה היה הוא מידיו. השפופרת

העיתונאי. עם לשוחח סירב כי
ה כתבו ■מם, חיים לתמונה נכנס כאן

 נסע הוא סטודנדה, הברגן של שראלי,י
 זה טאובה. גידעון את ודובב לרביבים

 ורכ־ש באירופה, לטיול נסע כי לו סיפר
 דו* במאתיים פולקסוואגן מכונית בהולנד
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