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 מצויים החבורה בידי *. גדול בהיקף מידמה
 ׳שהיה הסוג מן ׳בנקאייות המחאות עודפי

 למוכרם ינסו ׳עתה בדרום־אפריקד,. בשימוש
 ביקוש יש שבהן דדום־־אמריקה, במדינות

מקומי. כסף של גדול והיצע קשה לכסף
 הזהב

המזוייף ^
ק ין פ אה־ רחמים של שיחרורו כי ס

*  ה־ בין המאבק את מסיים אינו רוני י
 תצליח לא אם הכרם. חבורת ילבין מישטרה

 לעשות תוכל מזרחי, את לשבור המישטרה
 שבעזרתו מגרמניה, שהובא בחומר שימוש

מח למיישטרה אין בחקירה. להתקדם תוכל
חבורת ראשי מעורבות לגבי ;בעדויות סור

בבית־המישפט, אהרוני רחמים ■ י על שהגן זיו, שימחה עורך־הדין, 111
 אחרי אושרי, טוביה של בענייניו גם מטפל

לניו־יורק. עבר קידר, אליהו שעורך־דינס,

 ;את לו ׳נותנת הייתה הוא כי להניח ■אין
 לשים יכול היה אילו אך מרצונה. הענק
משתפר. הכספי מצבו הייה ולמכרו ייד עליו

 אפשרות קיימת כי מעריכה המישטרה
 צצו לכן ׳בוכמן. עם מתואם היה שהשוד 1

 יש בוכמן עם שוקי לפגישות כי החשדות,
 ׳שוקי כי סבורים החוקרים לנושא. קישר
התעלומה. לפיענוח לתרום יוכל

מגר החקירה חומר את שהביא החוקר 1
 בפרשת הקישור היחידי השליח אינו מניה

 למיישרד הגיע בינואר 19ב־ דירוסיאפריקה.
 יונתן בשם צעיר קלייינר פנחס עורד־הדין
 את וביקש מיוהנסבורג בא הוא גולדנברג.

 בהונאה המעורבים של והכתובות השמות
 עצמו את הציג הוא הדרום־אפריקאית.

מדרום־אפריקה, איש־עסקים של כנציגו
הדרום־ העוקץ בפח שנפל נוימן, צ׳רליס !

מ כמה ׳לחקור גם ניסה הוא אפריקאי. ן
 לעזרתם קראו אילה :אולם הפעולה, גיבורי '

ינעלם. והשליח ביריונים כסה
 שהקפיאו הדרום־אפריקאי, העוקץ אנשי

הרבים, הפירסומים בגילל ההונאה עסקי את
 החלו הם אחרים. לשטחים עתה עברו

מזיו־ דולרים ישל גדולות כמויות מפיצים
 צ׳קס״) (״טרוולרס נוסעים ׳והמחאות ייפים

יהלו בין בעיקר מופצים אלה מזוייפות.
 יחלק הם השטרות ותכשיטים. וסוחרי מנים

 בשנת ׳בבלגיה והופצו ׳שהוכנו מסדרות
ב־ ישעסקה ישראלים חבורת על־ידי 1973

1| | |  יהלו־ של האחרון התצלום לי|11ן
שצו כפי בוכמן, גילה מי / #11111

פוענח. שלא השוד לפני מעטים ימים לם

 ובהונאוית דרום־אפריקה בעיסקות הכרם
 המיש־ חוקרי של הבעיה באירופה. הבנקים

 עבירה בוצעה לא אלה שבעייסקות היא טרה
בוצ בה היחידה העי׳סקה בישראל. כלשהי

 פאר צבי נתפס כאשר היא כזו, עבירה עה
 כאשר במכוניתו, מזוייף זהב קילו 20 עם

 פאר אולם אחרוני. רחמים של מביתו יצא
 הזהב את הראה כאילו ׳תוקף בכל הכחיש

 הזהב כי טען הוא לאהרוני. עליו סיפר או
שלו. יבוליו

 במזרחי אנשים שותקים עוד כל :ואומנם,
לחשוש. ממה הכרם לראשי אין ופאר,

 של פעולותיה על המלא הסיפור *
הבא. בשבוע יפורסם הבלגית״ ״החבורה

)29 מעמוד (המשך
 האשימו עמדותינו. את לאחרים ולהסביר

 ושאנחנו ציונים, לא אנחנו כי מייד אותנו
 אפילו בצה״ל. משירות להשתמט מנסים

הא שכתבנו. המיכתב תוכן את קראו לא
פלס מדינה הקמת שתבענו אותנו שימו

עצ הגדרה זכות רק שתבענו בעוד טינית,
ציו עצמנו רואים אנחנו לפלסטינים. מית
 אבל אמונים. גוש מאנשי פחות לא נים

היהו העם של כתנועת־שיחרור הציונות,
 את הערבי, לעם לעשות יכולה אינה די׳
בגולה.״ ליהודים שעשו מה

 הגימנזיס- מיכתב עצמית. הלקאה
 אומץ־לב של הפגנה להוות שנועד טים,

 להשמעת גם מקום יש כי ולהוכיח אזרחי
 ההיפך את הבהיר במדינה, חריגות דיעות
בדיוק.

 חלק בהם חזרו וההורים המורים בלחץ
 במיב- הכתוב עם מהזדהותם מהחותמים

 לדברים בכובד־ראש התייחסנו ״לא תב.
 הל- של בהצהרה טענו במיכתב,״ שנאמרו

 טענו אחרים בתשובה. וחזרה קאה־עצמית
ידיעתם. ללא המיכתב על בשמם חתמו כי

 מאות וחמש אלף הגיעו לשיא אבל
 מיכתב ששלחו מירושלים, תיכון תלמידי

 ״אנו השאר; בין אמרו בו לבגין, נגדי
חב על־ידי שנשלח מהמיכתב מזועזעים

 מול נכוחה נתייצב אנו מוגי־הלב... רינו
 — עמנו בקיום מדובר ואם המציאות,

״נילחם !
 בגאווה הבליטה הישראלית העיתונות

 הפוטנציאליים הקורבנות של נכונותם את
לעולה. כשה לעלות הבאה המילחמה של

ת יעו ד
שוב ל□ זזו אריק

 יר:חון-העירומ7 בראיון
 שר־החקדאות יוצר /,״פלייבוי

 וגזעגית :וקשה תדמית
בגין לממשלת

 ארצות- בעיתוני פורסמה שבו ביום
 ג׳ימי הנשיא של התקיפה הצהרתו הברית
 ההתנחלויות של אי־חוקיותן בדבר קארטר

ה ובדבר ובשומרון, ביהודה הישראליות
 ומשה בגין מנחם בידי לו שניתנו הבטחות

 הופיעה נוספות, התנחלויות למניעת דיין
 בוטה ישראלית תגובה בארצות־הברית

תגו זו היתד, אלה. לדברים ומעליבה
 (״אריק״) אריאל שר־ד,חקלאות של בתו

שרון.
 פלייבוי העירום לירחון שהעניק בראיון

 בדעתו יש האם השאר, בין אריק, נשאל
המע בגדה התנחלויות ולהקים להמשיך

 ארצות- נשיא של התנגדותו חרף רבית
1 הברית

 להיות מוכרחה ״ישראל :שרון השיב
חשי לייחס נוטים אנו לפעמים חייה. את

מפ אינני חולפים. למאורעות מוגזמת בות
 לעם אבל ז׳נבה. ועידת של מערכה חית

ההיס כל דנבות. תריסרי כבר היו היהודי
 אלה אבל מדנבות. מורכבת שלנו טוריה

 שוליים הם חסרי־חשיבות... מאורעות הם
 המשך הוא החשוב הדבר לבעייה. ביחס

נצ הוא שלנו הקיום כאן... שלנו הקיום
 האדמינס- זמנית. היא ז׳נבה ועידת חי.

זמנית...״ היא הנוכחית האמריקאית טרציה
 פרטית מילחמה הכרזת מעין זו היתד,

 אלא קארטר. הנשיא על שרון אריק של
 להצהרתו בתגובה נאמרו לא שהדברים
 אריק עם הראיון קארטר. של האחרונה

היש הקאריקטוריסט על־ידי נערך שרון
שלו לפני עוד לוריא, רענן לשעבר, ראלי

 השלום יוזמת החלה בטרם חודשים, שה
ה של האחרון חלקו סאדאת. הנשיא של

בי אחרי קצר זמן טלפונית, נערך ראיון
בישראל. סאדאת קור

 בראיון שרון אריק שמביע הדיעות גם
 פיר־ אבל לגביו. ומהפכניות חדשות אינן
 ראיון שכל בפלייבוי, עתה דווקא סומן

בהר ומצוטט רבה תשומת־לב מושך בו
 להחמיא כדי בו אין רבים, בעיתונים חבה

 שרון שאריק ממשלת־ישראל, של לתדמיתה
משריה. אחד הוא

 הראיון בתחילת ירדן:׳׳ על ״ויתרנו
 שהוא על שרון מתלונן בפלייבוי עימו

 ״אני הישראלית: העיתונות בידי נירדף
 אמצעי־התיקשו־ על-ידי בקביעות מותקף

 שנים כבר הקיימת מסורת זוהי רת.
 עד מחוץ־לתחום שרון את ,שמרו רבות:

 בו להשתמש נוכל אז מילחמה, שתפרוץ
 הניחו אז עד קודם. בו שהשתמשנו כשם

נקודת- זוהי ,שלו. בענייניו להתעסק לו

 אחד אדם אף לגבי יושמה שלא השקפה
 הישראליים אמצעי־התיקשורת בישראל.

 לגבי אכזרית כה בביקורת השתמשו לא
 עם יחד עקבית. כה בצורה אחר אחד אף

 שגויים נושאים על מדבר אני כאשר זאת,
 שאני קרובות לעיתים מסתבר במחלוקת,

צודק.״
מו הוא אם לוריא, על־ידי נשאל אריק

הצ בטרם בעבר, שנשא הצהרה לפרט כן
 להכיר מוכן הוא כי בגין, לממשלת טרף

 הפלסטינים. של העצמית ההגדרה בעיקרון
בממ שר אני ״כיום :שרון כך על השיב
לעמ להזיק עלול שאומר מה וכל שלה
 עלי לכן הממשלה. של הרישמית דתה

ש המפורשים הדברים את מלומר להימנע
 מאמין עדיין שאני למרות בעבר, אמרתי
בהם.״

 כפי שרון, אריק של אחרות דיעות
 הפלייבוי, עמודי מעל מתפרסמות שהן

זה: חודש בראשית לאור שיצא
 ״בעיני המדינה: גבולות על ,•

 מארץ־יש־ חלק הם וירדן הגלעד הבשן,
 אני אבל היהודית. מישראל חלק ראל,
 ויתרנו הקיימת. הפוליטית במציאות מכיר

ירדן.״ ממלכת לגבי תביעותינו על
האמרי האנרגיה משבר על *
אי  המחיר את תשלם לא ״ישראל : ק
 ואופן פנים בשום האמריקאי. הנפט עבור

להס מישראל לתבוע טעות זו תהיה לא.
 הנוחיות לצורך קיומה על לאיום כים

 נניח הדלק... בעיית בפתרון האמריקאית
 בעיותיה את לפתור לארצות־הברית

 חייבת איננה שישראל חש אני שלה...
 שהעולם היא הערכתי אחד לאף דבר
היהודי.״ לעם לנו, חייב
 הבעיות ״אחת :היהודי העם על *
יהו מכירים אינם שהם היא הגויים של

 הם יהודים כי מבינים אינם הם דים.
 לחץ... תחת ארוכה דרך לנוע היכול עם

 ישראלים. מיליון שלושה רק לא אנחנו
 שונים היהודים יהודים... מיליון 15 אנחנו

מאחרים.״
.םיטד>ךף0 סאדאת ביקור על ;•

המחווה על פיצוי או פרס רצה לא ״סאדאת

שרון חקלאות שר
מאחרים״ שונים ,היהודים

 כדי בישראל ביקר הוא שלו. הדרמתית
 דחק הוא (השלום). תהליך כל את לקצר
 מחדש לחשב עלינו בה לנקודה אותנו

 תשובה. שהיא איזו ולמצוא צעדינו את
 סא- וכה. כה בין מתרחש היה זה אבל
 משהו לו לתת ישראל את חייב לא דאת

 שום לעשות חייבת אינה ישראל בתמורה...
 סאדאת.״ של מעמדו את לחזק כדי ויתור

הפו השקפותיו אם שרון נשאל כאשר
 יוזמת בעיקבות השתנו לא שלו ליטיות

הש לא דבר שום ״לא. :השיב סאדאת,
 עתה לפעול שעלינו העובדה מלבד תנה,

 כדי מאמץ כל לעשות עלינו במהירות.
 אומר אני כאשר אבל להסדר. להגיע
 יסכנו שלא תנאים הדבר פירוש ,,הסדר

יש ורק ישראל. של קיומה המשך את
 קיומה.״ את מסכן מה לקבוע יכולה ראל

 יצטרך לא בוושינגטון הקרוב בביקורו
לשכ כדי קשה לעמול אל־סאדאת אנוואר

 ממשלת־ של בקשיחותה מארחיו את נע
עמדותיה. ובנוקשות ישראל

 עבורו המלאכה את עשה שרון אריק
הפלייבוי. באמצעות
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