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 ׳לומדים מם מאד מהר ,אבל וברגליים מסות
 על ושלוחצים !מסוגיות לא זז! שסוס להבין

מהירות.״ ומגביר והוא הגז
 מהגיש אתה הסום, על עולה ״כשאתה

 פרופסור ומוסיף הבוס,״ ההא אתה שבאן1
 פעמיים לפחות לרכב הנוהג יובל, ״חמיזהו
 שילמד בנו את איתו מביא ואף בשבוע

 ״כדי מיקצועי. באופן הרכיבה רזי את
 צריך ובבהמה, לשלוט יוכל שהבן־אדם

 מרגיש הסוס אם אבל אותה. להכיר ללמוד
 זמן מאד !מעט לו לוקח הלש. !שהרוכב

 תרכב שאתה ובמקום היוצרות, את להפוך
 כשיודעים עליך. רוכב הסוס הסוס על
 חוץ ■נהדרת, הרגשה זוהי המלאכה, את

 שה־ היות מצויץ, ספורט גם שזה מזה
הגוף.״ שרירי סל את מפעילה רכיבה1

 לירות 900
לחודש

 במקום פרטי סוס המחזיק ותיק וככ ך*
 שקול־ נעמן הספורטוטו איש הוא 1

 וופד ,ונעמו שואל ?״ סוס קניתי ״למה נייק.
 יהיה שהסוס רציותי ״כי בעצמו: ישיב
 שאני מתי עליו לרכב שאוכל שלי, ׳רק

 בא אני כסף. לי יעלה שזה בלי ירוצה
 .שעתיים־זשלוש, ובמשך לרכובה יום כל

הביתה.״ וחוזר ׳נהדרת ׳נפשית שלווה תופס
 תענוג של במחית המתעניינים ולסל
 נרכש נעמן של סוסו ובכן, הנ״ל. השלווה
 ממוצא שהוא ולמרות ל״י, 5000 תמורת

 ופיו־ האנגלו־סכסי בשם זיכה גיזעי, ערבי
אח המקום. אווירת על לשמור ׳כדי רי׳,
 לחודש ליתת 900 עולה הסוס;בפנסיון זקת

 פנסיון נפרדת. באורווה לינה כולל והדבר
 פלוס הרפואיים הטי,פולים וכל רחיצה ■מלא׳

 חשוב חופשי. ומים המלך יניד !מייספוא
ואור מוגבל, המקומות שמיספר זה, לציין

 לתריסר מלכותי יחס מספקות המלכים וות
 בבעלותה ומחציתם ,בלבד. ,מאושרות ,בהמות

 למטרות ומשמשים ׳ברברה של הבלעדית
 סוס הוא למשל, (צל), ,ש׳אדו׳ שונות.
 מיועד לעומתו, ק״נג, לאימונים. המיועד

 זממוש- שקט הוא כי מתחילים לרוכבים
 מהירות לרכיבות נהדר (רוח) ׳וועד׳ ימע.

וכר.
 טובים סוסים ׳למצוא התום ״יקשה אכל

 חד־משמעית. ברברה קובעת בישראל,״
 ׳מאנשים הסוסים את קונה אני ,״בדרד-כלל

 סוס של ומחית אותם, ומאמונת ׳פרטיים,
 מחיר־ לירות, ואלף 13ל- היום !מגיע טוב
 פי־שלושה האחרונות בשנים שעלה שיא
 שישתלם חושבת ;אני הזה הקצב ולפי

 אנגלים, סוסים לארץ לייבא להתחיל לי
 ובמובן גדולים עתר, בבדים ׳כידוע ׳שהם
 ה־ הערבים לסוסים ;בהשוואה יותר יפים

 בסוס להצטייד שמבקש ומי בארץ. מצדים
 את הרגליים, נפוחות את שיבדוק ׳רצוי

 רגוע. או ׳סוער הוא אם המזג, את הקרסול,
 הוא אם וכמובן ׳מגיב הוא ׳איך שוראד,

 השיטה טעם. של שאלה סבר זו יאבל יפה,
 היא, טוב הסוס אם לדעת נוותר הבדוקה

 לסוסים במומחה להסתייע דבר, ׳בכל במו
חד למכונית מו0י לסוס, דיאגנוזה העורך

ישה.

 לירות 750
וסימפטית

 לדלפונים הרכיבה תענוג עולה מה ך*
 1 פרטי סוס להחזיק משגת אינה שידם ^

 בדרך־בלל ׳שזה ׳רכיבה, שעת חצי ובנן,
 ;וקורם־רכיבה ליתת 60 עולה יסביר, זמן

 750 עולה שעורים, 15 הבולל !בקבלנות,
 און- סימפטיה מוסף. ערך מס סולל לירות

 45 ברברה אצל לומדים ׳וכרגע דדדהאוז,
 סע- היא הראשץ השעיור ׳כשאת תלמידים,

 הרכיבה שעת בבוקר׳ ;בשש יכבד יניקה
ביותר. והבריאה המרעננת
 לוותר ׳ברברה !מובנה היסוסים בשביל

 שבד ׳שלושה מדי הנוסע בעלה על אפילו
 מרויטים שם ישראל-יםנצ׳יסטיר, קו יעל עות

 ;ברברה: אומרת ושליו. הנעליים עיסקי
 ואני שלו ומהעסק להיפרד ׳מונן לא ״׳ביעלי

 לכל שלו. ׳מהסוסים להיפרד ׳מוכנה לא
 שלושת שלו, התחביב יש ;טאייתנו ואחד

 ואני בחופשה איתו כעת נמצאים הילדים
 כאן מם כל בשבילי בישראל. נשארתי

נהדרת. חופשה זה
 ביותר היפה הדבר ׳הוא הזה ״הקלוב
 ביושראל, להישאר החלטתי בחיי. שעשיתי
 ומותר. יותר הרכיבה ספורט את ;להחדיר

 ידיח !בליל הים הוף לאורך רכיבה על
 הון שום ׳בעד אותר סוכנה לא אני ימלא

שבעולם.״
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 הדוח, עליו נחה כאשר דקות, נמה מדי

השוט לאחד ואומר השעיר את פותח היה
 מי את בחוץ שהוצבו השלומיאאם רים

 וחמאד באצבעו, מיוחד, היה הוא להכניס.
פני ;ואץ מהדוחק נחלץ היה התורן ישר
ומיוזע. מתנשף מה

עמ למהומה שנקלעו אמריקאים ׳תיירים
 הנשיא של שומריו ״׳אפילו פעורי־פה. דו

 כזיו,״ בנוקשות מתנהגים לא קארטר ג׳ימי
׳□אמרי ״אצלנו ׳והוסיף: מהם אחד העיר

פומ אירוע בכל רבים ׳מיליונים יש קה
 ורוצחים פסיכופטים מחם ׳ורבים בי,

בכוח.״
במד עליו להיכנס ׳שהורישו המאושרים

 אחרים בגין. ישב שבו הטרקלין אל רגות
 החלה קצרה תפילה אחרי בברכה. הסתפקו
 ד,יוצ־ את זירזו הגורילות החוצה. התנועה

בדחיפות. לוו אף שלעיתים בקריאות יאים
 נותר מבלגיה, ׳תיירים זוג עמד בשער

 ודחם בישראל אחד שהייה יום עוד ילחם
 וליומר מקרוב בגין מנחם יאת לראות קיוו

 קהילתם. יהודי כשם חסות מילים כמד, לו
 אלא ■מתל-אביב, סמייוחד באו כך לשם
 הגורילה את לשכנע הצליחו לא שהם

 להב־ וממושקף נסוך צעור, בחור שבשער,
 אטום בקיר ׳נתקלו ההסברים יכל ׳ניסם.

 ממה והמומים נזעמים — ׳ללכת פניו והתם
עיניהם. שראו

 כקצין- בעבר ששירת צעיר בחור
 כגורילה יותיר ומאוחר כאל־על כיטחון

 את להסביר והיטיב במקום, היה דיין של
 כאלה בינינו היו ״תמיד :באומרו התופעה
 יצרים מיגי לכל פורקן לתת ששמחו
 להם סיפק ?התפקיד בהם, שקיננו ורגשות

 היו אלה שתמיד קרה כך לכך. נרחב כר
 זהטובים כתפקיד, ׳וממשיכים נשארים,

ופרשו. ׳תפקידם את סיימו מיתי ידעו
המ ביחידה,״ אצלנו הנפוצה ״הבדיחה

שנד המנהיגים ׳שגם ״היא הצעיר, שיך
 אנשי־ביטחון אותם וגם לכיסאותיהם בקים

 ימד,׳תפקיד. להיפרד יכולים שאינם ניצחיים
המדינה.״ את שמחזיק הימישקע ביחד הם

 הסגר
י מ ש י ד

 של האישי מזכירו קדישאי, חיאד ך
 שיחסם בתגובה הסביר דא׳ש־המ׳משלד״

מעבו השיאו־ בין ׳נובע ״הגורילות״ של
 נתונים ישהם׳ המתמיד יומר,ימתח היקשה דתם
 מישפח־ כמינחג החל הפתוח ״הבית בו.
 לידידי מיייועד במקורו ׳והיה בגין שיל יתי

 הנהירה הפכה הזמן במשך בלבד. חבית
 לבלתי- המציב את האזרחים של הגדולה

 שנותנים בכך מסתפקים לא ׳אנשים נסבל.
ריאש־ר,ממ פני על ולעיבור להיכנס להם

קדישאי. קבל רב,״ זמן מתעכבים והם שלה,
ל רא׳ש־ז־,ממשלה של יועציו פתיר, דן

אי את לבדוק התבקש עיתונות, ענייני
מיק שקורים הודה הוא ישיבת. יאותר, רועי
 מ־0מ הביטחון אנשי. חורגים שבחם רים

 ׳וגם פתיר של מדבריו גם אך סויותיהם,
 למעשר, שאין הובן קדיש,אי יחיאל מדברי

 באיש־ביטחץ לנזוף הרשאית סמכות כל
 מישמע־ אמצעים ינגדו לנקוט או ׳שסריח
 פמליית של הש׳ריפים הם ׳הגורילות ׳תיים.

 אז- של רבות ותלונות ראש־הממשלד״
 עיל־ידם שנפגעו וצלמים עיתונאים ירחים,
חולם. טיפול ללא נותרו
 עצמו שטילטל אלמוני אזרח אותו אך

 שעליו הפתוח״ ״הבית אל במוצאי־השבת,
 כאזרח ״׳באתי מרומה. חש לשימוע, ד,׳׳רבד,

 לפגי ׳הפטיר מושפל,״ ככלב עוזב ואני גאד,
לדרכו. שפנה

 ■אנשי יעקבו ׳רבים חודשים משך ך*
 אחר המ״שטרד, של יתידת־המודיעיו ^

 ואחר ׳״הבלגי״, המפונה לייזרוביץ, ,ארנסט
 בדולרים בעיסוק ׳שנחשדו גוטווירט, זלמן

 היה לייזדוביץ גדול. בקנה-מידה שחורים
 זר ומספר עם ׳במכונית ניסע בלגי, אזרח
 הגיע גוטווירט תייר. של במעמד זהיר,

 להיות ביקש ׳וילדיו, אשתו עם אלצה
 למישפחת בן הוא בישראל. קבוע תושב

 בעולם היהלומנים מגדולי ׳גוטווירט, נתן
 למושל, יספו, בישראל ׳רבים עסקים שלהם

פולקסוואגן. סוכנות יעל הבעלות
 עם להיפגש נהגו ויגוטווירט לייזרוביץ

 בפי המגמה אחר ביניהם ישראלים, ;כמה
 בי לפניהם ירשמו השוטרים ״ההודי״. כל

 לחז־״ל ׳תנופות לעיתים נוסע לייזרוביץ
 בקנהימידר, !אבני־חן ביבוא עומק הוא ובי

 חודש מדי כי העלו׳ באוצר בדיקות גדול.
 הן אבני של מישלוח לייזרוביץ מקבל
ול דולר, אלף 400 עד 300 של בהיקף
 לייז׳רד ני העלו עיקובים יותר. גם עיתים

ה בשוק דולרים סוברים ז׳גוטווירט ביץ
שיטיתי. ובאופן בסדר שחור

 שלא השוטרים, סבלנות פקעה לבסוף
 בל את ועצרו הפעילות ׳מהות ואת הבינו

במר בדולרים בסחר עסקיה עת החבורה
 גוטווירט בתל-אביב. רוול בקסד, אשר כזה

 דבר. לומר מוכן היה ולא מים ©יו מילא
 וסדיקת לדבר. סירב הוא אף לייזרוביץ

 חודש !מדי !כי העלתה, שלו חשבון־הבנק
 חקירות במזומן. לירות אלף 40 מושך הוא

מע הוא יכי הודעה וממנו הוציאו נמרצות
 השוטרים ״ההודי״. לשותפו, יזה !סיכום ביר

 והמשיכו ׳מתרקם גדול משהו :כי יחשדו
 נועד הכסף כי הודה ולבסוף עליו׳ ללחוץ

 מכיר, ש״ההודי״ אגשי־ימבם שיני לשיחוד
אבני־החן. עייסקת את שיאפשרו נדי

 אנשי־ שוחדו כי החשיד שהועלה כיוון
החקי ומאמצי את השוטרים הגבירו מכם,

הסי את לייזרוביץ להם ׳סיפר ולכסוף רה
 הבינו ולא אותו שסיפר יעד המלא. פור
 הקשר ומד, קורה, !מד, השוטרים סובי !אף

 לבין אבני-חן של וכשר חוקי יבוא שבין
השחור. בשוק דולרים !מכירת

פשוטה תרמית
! וגאונית ___

 בבלגיה, אח לייזרובייץ ארנסט ^
 מגיש לחודש אחת באבני-חן. סוחר פ

 להק- רישמית בקשה לייזרוביץ ארנסט
 ליבוא דולר אלף 500 עד 300נ־ צבת

 כתובת את מסיר הוא גולמיות. אבגי־חן
האב ׳סטוכר׳ת בבלגיה אחיו !של החבירה

 האהיל של רישמי אישור ואחרי נים,
ל הסכום את מעביר ישראלי בנק היד,

 שולה היה האח בבלגיה. אחיו של חברה
 לייזרוביץ וארנ׳סט בדואר׳ ,אבני־־היחן את
 וכשר. ר״שמי באופן אותן ׳מוציא ד,״ה

 את לוקח לייזרוביץ ארינסט היה ;אחו־יכך
 לבלגיה, טיס שקיבל, אבני־החן הבילה

הדו את ומקבל לאחיו האבניים !את :מוסר
 רגלה. בנקאית ׳בהעברה שהגיעו לרים
 בשוק הדולרים את ארצה׳;מופר הוזיר היה

 מל וחצי לירה עד לירה ומרוויח השחור
שוב מגיש היה אחיר-כך שמכר. דולר כל

 ישראלי ובנק אבני-יחן, לרכישת בקשה
 לחש- דולרים של נוסף ׳סכום מעביר היד,
 אותן ארצה ששלח ׳בבלגיה, אחיו של בון

עצמן. אבני־החן
 שנים, שלוש ׳כמעט ינטשו פעליו הם יכך

 בצורה המדינה, ומאוצר במיהמה בהוציאם
 וחרוויחו לחודש דולר ואלף 300ב־ ׳חוקית,

 הע׳יסקה על לחודש נקי ליחות אלף 300כ־
הפשוטה.

 הגאונית המורמה מ׳ול ׳נדהמו השוטרים
 שהרי לתופסה, ׳אפשרות כל למעשה שאין

 או אבני־החן יבוא ואחר מעקב כל אין
 !ויצוא עיבוד עוברים אלה ׳ואם יהלומים,

 ושוב שיישלחו נדי לחדל !מוחזרים או
 השוטרים לפני נותרה לישראל. ושוב

 זה ׳דבר המכס. אנשי שיחוד של הבעייה
 מדוע הבינו לא כיי בעיניהם, יתמחר. ניראה

 אין שהירי ;מכס אנשי לשחד צורך יש
 אפנייחן, של יצוא או יבוא על ומכס יכל

 ביצוע לשם במכס קשרים ׳בישום צורך ואין
העיסקה,
ל ״ההודי״ הסכים :חבים לחצים אחדי
 אחד. איש־מכם ואף שיחיד לא יכי הודות

לח לו והציע לייזרוביץ -אליו בא לדבריו
 ■יבטיח ואם ינאח וחלק בעי׳סקה, שותף יות
 לייזחויביץ המכס. של ש״תוף־הפעולד, את

 בלי כי וחשב החוק, את ידע לא פישוט
!תצ לא העיסקה המכס של שיתוף-פעולה

 צורך יכל אין כי יומצא בדק ״ההודי״ לח.
 ללייזיחד זאת ;מגלה היה אם אך בשוחד.

 מצא כי סיפר הוא !בו. צורך היה לא בייץ,
 לשתף ׳שהסכימו !בכיריים עלבדי־מכס ישני

 לחודש, לירות יאלף 40 תמורת ׳פעולה
 ואלף 40 חודש מדי סלייזרוביץ קיבל וכד

 ש׳ילשלן המכס, את לשמד יסדי ליידות
ש נוספים :נאים סכומים בתוספת לכיסו
בעי׳סקה. חלקו מיל מלייזרוביץ קיפל

 ה- את אנשי־המישטחה פוענחו כאשר
 לא א׳ם כי לייזרוביץ להם אמר תרמית

 ומקדים על להם ימסור לדין יעמידוהו
 היהלומים. !בכורסת כאלה נוספים :רבים
 למעשה פועלת כיצד להם מספר החל הוא

 שמות ׳ומסר הישראלית, היהלומים תעשיית
 מרמים כמותו, הנוהגים רבים ישל ועובדות

ד !מיליוני בעשרות המדינה ואוצר את  ד
 העבירו המיש׳טרה אנישי שינה. מדי ;לרים

 לתת ואמורה וזיו לפרקליטות, ההצעה את
אלה. בימים בעניין החלטה

פשוטה תרמית
1! וגאונית

ב הנעשה את שמכיר מי כל ולס
!  בדיברי כי יודע היהלומים ■תעשיית ר

 היה־ של יחלקם יחדש. יכל אין ׳לייזרחביץ
 פע־ כמח בשיטתיות להפקיד נוהג לוטגים

 בנקים, בכמה יהלומים הביילת אותה ׳מים
 עיבוד לשם כאילו מימון עליה לקבל
 פגר האחר גם יכי יודע לא הבנק כאשר
 פשוט: התהליך חבילה. אותה ׳כנגד הילווה

 לרכישת הלוואת הבנק מן ומקבל היהלומן
 היא ארצה הגיעה עם בח׳ו״ל. החבילה

 משחדרה היהלומן ׳ואז ולבנק משועבדת
 תמורתה מוסר עיבוד, לצורכי הבנק מן

 לקהת יכול ׳הוא עתה :חתומה. עם פתק
עד לקבל אחר׳ לבנק ללכת החבילה, ואת

כהן(מימין) יעקוכל׳ה
סעודי כסף


