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ימיני בן־ מכונית בעד
ו הצמיגים את השחית מי

להפ צנוע במחיר המכס לעובדי
 עקף וייצמן כי גילה כך אחר ליא.

מחב טלוויזיות בעצמו ייבא אותו,
 בלי קשור, עמירם היה שעימן רות

 עמירם הראויה. העמלה את לשלם
 דנקנר, אלחנן עמיל־מכס, אל פנה

בורר. להיות ממנו וביקש
 הוא כי לעמיל־המכם גילה עמירם

 המכס את מרמה שווייצמן חושד
אח ומיסים מכס מתשלום ומשתמט

 עמי־ נעצר כך אחר קצר זמן רים.
 הוא במעצר. יום 23 וישב רם,

החב שונות, מכם בעבירות נחשד
 קנס עליה והוטל נסגרה, שלו רה
 ועמירם לירות. מיליון שבעה של

 חמישה של בערבות שוחרר עצמו
לירות. מיליון

 עמי- דברי לפי שימוש. חפר
 ופסק לטובתו, דנקנר הכריע רם

 אלף 150 לו לשלם וייצמן שעל
 את קיבל לא היום עד אף לירות•
ל המכס החל זאת לעומת הכסף.
 על עלה כי בטוח הוא לו. התנכל

ב העוזרים מושחתים, מכס אנשי
 להם אשר שוחד, ומקבלים הברחות
 והם התחתון, בעולם טובים קשרים

 המישטרה, את בו משסים אשר
מכוניתו. את מילכדו ואפילו

 שנה מזה עובד אינו עמירם
בינ הראשון. מעצרו מאז תמימה,

 כתב- שונים. חובות צבר תיים
הו לא עדיין המכס בענייני אישום

 המכס שבית כיוון אך נגדו, גש
 מד, זמן נשרף בתל־אביב בקריה
 גם נעצרו ממעצר, שיחרורו אחרי

 בהצתה. כחשודים וייצמן וגם הוא
 נמצאו שלא מפני שוחררו, שניהם
ראיות.
 של מחסן־ערובה גם נפרץ ואז
 הוא דנקנר שאלחנן פ.י.ת., חברת
מכשי־ מתוכו ונגנבו מבעליה, אחד

2226 הזה העולם

 גלאי- של מיבחן לעבור המישטרה
שקר.

דרכי־חיים
המגונה המעשר.

 ביקשו אכן אב
 מדוע עבודה למבוא
חלוק? הנערה דבשה

שו הוא חוסרובי סולימן פרוס
 יוצא דבר כל בכך היה לא טר.

 יפה״התואר שהשוטר אלא דופן,
ש בכך אלה בימים נאשם )29(

בקטינה. מגונה מעשה עשה
התו שהגישה בכתב־התביעה

בת כי נאמר, ביילין הלנה בעת
 הופיע השנה, ינואר חודש חילת

בניי מדים, לבוש כשהוא השוטר
המתלו של בביתה מישטרה, דת
 לפירסום). נאסר שמה (אשר ננת
 בריכבו, עימו לבוא לה הציע הוא
עבודה. מקום לה שישיג כדי

 וכאשר למכונית, עלתה היא
 אינו כי ראתה, בנסיעתם התחילו

לחוף־הים. אלא העיר, למרכז נוסע
ריב־ את השוטר עצר החוף ליד

התנג כאשר לרדת. לה והורה בו
 פניה, על סטירות שתי לה סטר דה

 פשט הוא החוף. על אותה והפיל
 גם והורה עליה שכב בגדיו, את
מע קרע כשסירבה להתפשט. לה

ב אגרוף הנחית חלוקה, את ליה
 אז, גופה. בכל בה והיכה פניה

 הצמיד התנגדותה נחלשה כאשר
רגליה. בין מינו אבר את

 במיש־ הקטינה התלוננה כאשר
 מייד ושוחרר השוטר נעצר טרה

 עד מתפקידו הושעה אך בערובה,
המישפט. סיום

 ימים לפני לעזור. הבטיח רק
 על־ השוטר נשאל כאשר אחדים,

באש מודה הוא אם השופט ידי
ה עובדות בכל השוטר כפר מה,

המגונה. מעשה
 את פגש אכן הוא גירסתו לפי

 נתניה במרכז יום באותו הנערה
ל טרמפ להם נתן אחיה, עם יחד

 ואז יומית, להצגה שרון קולנוע
 לה למצוא אחיה על-ידי התבקש

 אחד כי שנזכר, כיוון עבודה. מקום
 לפני ממנו ביקש העיר מסוחרי

 הבטיח פקידה, עבורו למצוא זמן
? לעזור.

 ,במכו־ אותה לקח 16.30 בשעה
 ] יו־ נשארה היא העיר, ׳למרכז ניתו
 נכנס' הוא כאשר במכונית, שבת

 הוא* אם בעליה את ושאל לחנות
 החנות בעל לפקידה. זקוק עדיין

))60 בענזוד (הטשך

מהמכונית בצאתו מכן, כאפודת המישטרה, הבלן
הרימון? את הטמין מי

רימון־היד אל מההגה שהוליכו ■המילכוד חוטי
? השימשה את שבר מי

 היו עמירם שלדברי טלוויזיה, רי
מוברחים.

 עמירם נאשם שבו היחיד הדבר
 היה דבר, של בסופו בן־ימיני

ה לשילטונות עדות למסור סירוב
 שהיחיד שימוש, חסר סעיף מכס.

 נער־ היה היום עד בו שהואשם
 הירש, פוקה המזדקן, השעשועים

לעולמו. שהלך
 לא לבן־ימיני התנכלויות אך

 נעצר שבועות כמה לפני נפסקו.
 מידע בעיקבות המישטרה, על־ידי

 גנוב. רכוש נמצא בביתו כי סודי
 צה״ל מדי בביתו נמצאו היתר בין

ש המישטרה איש רב־סרן. ודרגות
בהתח גם אותו האשים אוחו, עצר
טרחה לא המישטרה לרב־סרן. זות

ב עמירם של דרגתו מהי לשאול
 היו שואלים, היו לוא מילואים.

 היא החשוד של דרגתו כי מגלים
 אצל משרת והוא רב־סרן, אמנם
צה״ל. דובר

 לדברי מאיימות. שיחות
ו ביותר, זהיר מאז הפך עמירם

ו במכוניתו בוקר כל מציץ היה
 השבוע ממולכדת. אינם אם בודק

 שראה אחרי פרי. זהירותו נשאה
ו המרוטשים הצמיגים ארבעת את

 בחוטים גם הבחין המנופץ, החלון
ההגה. ליד

ה כי היסוס, ללא טוען, עמירם
 המכס אנשי אותם הם לו מתנכלים

האח בשנה דרך יבלותיהם שעל
יד שהעלה: נוספת השערה רונה.

ל אותו מזהירים והם בדבר, נושיו
השלי ההשערה חובותיו. את שלם
 מאיימות שיחות על והסתמכה שית

 עם הסיכסוך בעת בטלפון שקיבל
 זה בכיוון ואמנם וייצמן. שלום
 אהרון את ועצרה המישטרה פעלה
 וחבר שכונודהתיווקה תושב כהן,
 במילכוד נחשד הוא וייצמן. של

בן־ימיני. של מכוניתו
 שאלות כמה עדיין נשארו אך

ב נפץ היה לא מדוע פתוחות:
 אזהרה? רק זו י היתד, האם רימון?

 אזהרה, רק זו היתה אמנם ואם
 הצמיגים בחיתוך הסתפקו לא מדוע

מ חלק על השימשה? ובשבירת
 בן־ימיני בוודאי יחזור השאלות

ידי על יתבקש כאשר עצמו, וישאל

ו חובבנית בצורה הישנה מכונית
 יש לעמירם כזו? תיחכום חסרת

 כי מסתבר אפשריות. תשובות כמה
ל הספיק 45ה־ בן איש־העסקים

 כמה עם האחרונה בשנה הסתבר
הת סיפורו עויינים. גורמים וכמה

 היה שנים עשר שמשך בכך חיל
 וטלוויז־ סטריאו מכשירי של יבואן

 א.ב.י.ע. בבעלותו החברה יות.
 מהמיזרח־הרחוק, סחורות ייבאה

 אחר. אפשרי מקום ומכל מגרמניה
 גילגל והוא יפה הצליחו עסקיו

 כאשר התחילו צרותיו מיליונים.
 שלום בשם סוחר עם הסתכסך

 כמה עבורו ייבא עמירם וייצמן.
נמכרו אלה כי וגילה טלוויזיות,


