
 פלדר, דודו אומר מעצמו,״ צמח ״הכל
 אירגנו ישראל מלכי בכיכר ההפגנד. ״את

 שיהיה מבלי בילבה ימים שלושה במשך
 הופתענו אירגוני. מנגנון או כסף לנו

עוב אנחנו כיום הרב. הקהל את לראות
 את ויארגן שיתאם צוות אירגון על דים

שלנו. הפעילות המשך
 התנועה, מבוססת עליה ״ההתנדבות,

 פלדר. סבור הגדול,״ וחסרונה .יתרונה היא
 אינו התנועה אנשי של העיקרי ״עיסוקם

 מספיק לנו שיהיה מקווה אני בפוליטיקה.
 של כישלון מיקרה, בכל להמשיך. אוויר
 ישראל. עם לכל הפסד יהיה עכשיו שלום

 השלמה ארץ־ישראל נאמני וגם אנחנו גם
 כל של מילחמתו זוהי המחיר. את נשלם

ישראל.״ עם

טירה ״ש ם
חמללה לצורר פעוע

 כידה שעדה סבורה חמישטחה
 השוד ממעשי אהד את ?פענח

 כיותר הכדוטזייס
האחרונות, השנים שד

 תיק נפתח כיגתיים אך
החוקרים ראש ננד

 התשאול מדור איש סרח, דגי !המפקח
חוד אחרי סיפוק. שפע המרכזית, ביחידה

 הגיש הוא מאומצת, צוות עבודת של שיים
ה חומר את תל־אביב !מחוז לפרקליטות

 ■שיל למעצרם והביא בידיו, שהיה חקירה
ב ההצלחה עם יחד אך חשודים. ארבעה
 ו־ החוק יעל :בעבירה מרח גחשד חקירה,

 בירור תיק — ״ירוק״ תיק !נגדו :נפתח
 עורך־דין של תלונתו בעיקבות משמעתי,

ה החקירות אחת זו היתד. מקרין. דרור
והראשו מחוז, פקד ניהל אותה מסובכות

 פקד. לדרגת מפקח מדרגת עלותו מאז נה
 !ארבעת הואשמו מכן לאחר :אחדים ימים

 הברית כספי בשוד בהשתתפות החשודים
 חיים החברה איש וברצח מוטורם צ׳׳מפיון
).36( פישלו־

ה !מוביל של הרצח ריקות. כידיים
 היפה רמת־גן, בלב פיושלר, חיים כסף
 שולד מחודשיים. למעלה לפני בארץ גלים
הכסף תיק את לחטוף ׳שניסו חשודים שה

עצומות הממיינים התנועה ופעילי (כמרכז.) פלדר דודועכשיו ״שלום דובר
ישראל״ עם כל של ״מילחמתו

 כולל ׳בסכום מזומן, וכסף צ׳קים שהכיל
:בקור לידות היססו לא לירות, כמיליזון של
 היותם חרף התנגדות. גילה כשזה השוד, בן

לג שעמדו ולמרות מדמיע, בגז מצזיידים
 אחד ירה מזויין, הבלתי הבלדר על בור

!והרגו. בפישלר השודדים
 זד בעת הבודדים המוקדים אחד זה היה

 ׳אזרחות עובריחאוחח גילו שבו אחרונה,
 לסכל הרב, הסיכון למרות וניסו, למופת

 בריחתם במהלך ואכן, השוד. נסיון את
 ולהימלט שללם על לוותר השודדים !נאלצו

ריקות. בידיים
 מושטרת שהקימה החקירה צוות ■בראש

 שנחשב מרח, דני הועמד תל־אביב מחוז
ה היחידה קציני שבין המצליחים לאחר

ב עורך-דין טרח, זה היה כיום. מרכזית
 רינה רצח פרשת את שפיענח מקצועו,
 הזוג בני של בבותם הפיצוץ בעת אשכנזי

 העולם קטלן״ בבית (״קטילה ביפו קטלן
ה שני של להרשעתם והביא )2094 הזה

 סמ״ר גם היתד. מרח של בצוות חשודים.
 צוותי- עם נמנתה היא שאף סיץ, ומיכל

 מסובכות, ׳כפרשיות בעבר שטיפלו חקירה
ידועים. אונם מקרי בהם

 החוקרים בליבות לפעום החלה התקווה
 של מחודש למעלה אחרי במרס. 23ב*

 חשודים שלושה מרח פקד הביא גישושים
 את וביקש השלום בית־משפט אל בפרשה
 את ועצר לבקשה נעתר השופט מעצרם.

 !תל- מצפון )26( שניידר ׳אורי השלושה:
 מכפר- )25( בו״דוד (״דוב״) אהרון אביב,
מבת־ים. )25( משה (״פואד״) ושלמה !שלם,

 השוד התבצע המישטרה גירסת על־פי
 ערב בבת־ים פואד שגנב סאאב, במכונית

ו פואד ש׳ניידר הנאשמים, שלושת השוד.
 הפועלים בנק סניף ליד לפישלר ארבו דוב,

 ה־ הגה ליד ישב שניידר ביאליק. ברחוב
 פואד הגיח כתב־האישום על-פי סאאב.

 ממכוניתו, ירד כשזה הכספים מוביל מול
ברשו שהיה ממיכל מדמיע גז עליז התיז

 היו שבו השחור התיק ׳את טמנו ולקח תו,
 מיליון סך על וצ׳־קים ׳במזומן לירות 16,000
 התנגדות פישלר הנשדד כשגילה לירות.

 המישטרה, גירסת על-פי בו, ידה ׳נמרצת,
בראשו. דוב

 מאמציו במיסגרת משמעתית. תלונה
 מירח פקד נבשל החשודים להפללית להביא

בית־המישפט הדין:של הוראות על בעבירה

לה והסכים הודה ששניידר לאחר העליון.
 פגישה לערוך מרח ביקש ׳מדיניה, כעד עיד
במכ להקליטד. על־מנת וביןברחדוי׳ד, בינו
 כראייה שתשמש כדי סמוי, הקלטה שיר

 שהנסיון חשש שמרח אלא בבית־המישפט.
 מועד מבעוד בר־דויד יידע אם ייכשל,

חוקריו. עם פעולה משתף ששניידר
 פרקליט אז עד היה ובר־דויד לשניידר

 מרח מקרין. דרור עיורך-הדיו — משותף
 ראשון־לציון, למישטרת כתובה הוראה שלח
 שאין נאמר ובה עצור, שניידר היה שבה

 לפרקליט או מקרין, לעורך־הדין לאפשר
 ״כאן החשוד. עם להיפגש ממישרדו, אחר

 כשנים- מקרין התרעם גרמניה,״ לא עדיין
 ״גרמניה לקוחו. עם הפגקשה ממנו נעה

 ישבה המערבי בעולם היחידה הארץ זו
לקוחו עם להיפגש ׳מפרקליטים מונעים
ש תלונה בזעם. הפרקליט הסביר תיהם,״

 ולמפקד עורכי־הדיו ללי׳שסת מקרין שלח
 הביאה מרח, נגד תל״אביב מחוז מישטרת
הקצין. נגד הירוק התיק לפתיחת
 תשובה י חוקי הקצין של צעדו היה האם

בבית־המ״שפט. תינתן כך על

מעני[,,.
ניסיתי ווז!נ1© את

 דוק? הראשונה בפעם
 יור בניו ידיד לי ודוצהציע116אתיורק. בניו

ישראלי. לא דוקא
 .זמן קצת לי לקח משהו. בה ישיש הרגשתי ניסיתי-ומיד

 מצאת סוף סוף נהנית. ממש אני היום אך אליה, להתרגל
 טעם. מלאה אך ניקוטין דלת ■שחיפשתי: הסיגריה את

יורל בניו תזצ116את לפגוש נעימה הפתעה ממש היתה זו

*ס* 10025,161,!חמוח״ססזעז 3 0654 אצל: סמייל סיגריות את להשיג תוכלו יורק בניו א, ץ. ^16113114-7073101$ זווסקץש \ו1ק0זח,.קחסס 800 /ו651¥ £011 ^¥60116.¥¥©א . © ץ0ז1,>.ץ.א 10004.161. ; 8,•0̂1,.48 510*ח 3ז*6^,ז .0 ס״זטיזססחס 0


