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:דולה חשיש
 ספסל־ על ישב )28( דנוך אלי

 אלי שוהמי. דוד ליד הנאשמים
קו ובעל צנום חיוור, צעיר הוא
 ועדין למשעי מגולח בינונית, מה

 וכיפה זקן בעל שוהמי במראהו.
 לחברו כלל דומה אינו לראשו,
לידו. היושב

 רוני עמד דוכן־העדים על מולם
 בלדר היה הוא כי וסיפר ביקובסקי,

 40 לדנמרק לייצא שניסתה ברשת
 121 של במשקל חשיש, סוליות

 בבית־המישפט חזר הוא קילוגרם.
 גוייס כי וטען במישטרה עדותו על

 דנוך. אלי על־ידי והופעל לרשת
 התובעת על־ידי נתבקש כאשר

להצ שיגרה בדרך אסיר שולמית
 היסום ללא הצביע דנוך, על ביע
 מהפכה שגרם דבר שוהמי, על

בית־המישפט. באולם
 בתיחכום מאורגנת היתה הרשת

 אמורים היו אשר הבלדרים רב.
 לקופנהגן על אל־ מטוס על לעלות

 את איש הכירו לא השנה, במארס
 שהכילה הירוקה, המתוודה רעהו.

ל הועלתה כבר היקר, הסם את
 את עצר סמים מחלק כאשר מטוס,

יצי את ומנע הקרקע על הבלדרים
 חזרה המתוודה לדנמרק. אתם

למחרת. רק מחדל
 להתאכסן אמור היה ביקובסקי

 שם ולחכות בקופנהגן, סבוי במלון
 אייל, סם בשם מאדם לשיחת־טלפון

 החשיש את למכור הוראותיו ולפי
 ל־ ולהביא ארצה לחזור בדנמרק,

דולר. אלף 221 של הסך את דנוך
מעדו מאומה שינה לא ביקובסקי

 את לזהות תחת רק במישטרה, תו
 שוהמי. את זיהה האמיתי, דנוך אלי

 כעד עליו להכריז ביקשה התובעת
 עור־ דנוך, של פרקליטיו אך עויין,

 ושלמה בן־שחר ישראל כי־הדין
 כי טענו הם התנגדו. רוזנבוים,

 לעשות המישטרה של מחדל היה
להכ ואי־אפשר בזמן, מיסדר־זיהוי

 שלא כיוון עויין עד כעל עליו ריז
 במיש־ עדותו בין סתירה כל היתה
בבית־המישפט. ועדותו טרה

 מי זיכויים. שד היסטוריה
 שוהמי, של סניגורו היה שקט שלא

 בחקירה ישראל. משה עורך־הדין
 לביקובסקי, שערך נמרצת נגדית
 במעצר ישב בעצם כי מפיו הוציא
 ודנוך. שוהמי עם מסויימת תקופה
 כבר טעותו את לגלות היה ויכול

לכן. קודם רב זמן
מבו עורר המוזר שהזיהוי אחרי

 דוכן על עלה בבית״המישפס, כה
 ממחלק־זי־ קצין־מישטרה, העדים

 חיים השופט בפני והציג הוי־פלילי.
 על הירוקה המתוודה את דבורין

 טריות חשיש סוליות 40 תכולתה.

 ירקרק, בניילון עטופות וחדשות.
 טבליות של מראה להן ששיווה

 גבי על הראה הואי גדולות. סבון
 ניילון, העשויות החשיש, מעטפות

 אצבעות. טביעות נמצאו היכן
 זוהו אלה טביעות מתוך שתיים

 של אצבעותיו בטביעות בביטחון
 זו, מוחצת עדות למרות דנוך. אלי

 על מסתורין מלא חיוך השתרר
 היה ניכר הסניגורים. של פניהם

 אבדה לא זו עדות נוכח גם כי
תקוותם.

 ומיש־ דנוך אלי את שמכיר מ״
 זו עניפה למישפחה כי יודע פחתו

 מפתיעים. זיכויים של היסטוריה יש
 שנידון דנוך, יהושע אלי, של סבו

 זוכה המחוזי, בבית־המישפט למוות
 העליון בבית־מישפט רצח מאשמת

 המדינה. של הראשונות בשנותיה
 שמו גם אשר אלי. של הצעיר אחיו

ב זוכה בלבד, 20 בן והוא יהושע
 אך אונס, מאשמת שעברה שנה

עדה. בהדחת הורשע
 בכל שנכח ישראל, אלי, של אביו
בז הורשע בית־המישפט, ישיבות

 לשנת ונידון איומים, באשמת מנו
 האב מנהל כיום בפועל. מאסר
 גם בפיסול. ועוסק לאמנות, גלריה

 בנוף ססגונית דמות הוא עצמו אלי
 מישרד מנהל היה הוא התל־אביבי.

שו עם פיננסי ולייעוץ להלוואות
 העד את הכיר גם שם שוהמי. תפו
 אליהם פנה אשר ביקובסקי, רוני

 אלי נוהג בערבים הלוואה. לקבל
 תל־אביב. ברחובות סוס על לרכב
רגי הירקון ברחוב מכוניות נהגי
 בגאון הנישאת התמירה לדמותו לים
 מבקר הוא כאשר הסוס. גב על

ב סוסו את מחנה הוא חברים
הירקון. ברחוב בתים חצרות

 המישפט, המשך נדחה בינתיים
ל דנוך מישפחת את שהחזיר
- חדשות.

צה״ל
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הצעירה, הסופרת
 דתית, היא כי •בהצהירה
 עובדת כשהיא גתפסה

בזיז־שבת כבית־קפה
 סתם היתה לא מיזרחי אורלי

זוע שנים כמה לפני .16 בת גערה
ש בארץ, הטיפשעשרה בנות זעו

 הזמר של הטראגי מותו על נודע
 בוכות נערות בעוד בראנט. מייק

 של קברו על להיסטריה ונכנסות
 שלה שהאבל אורלי החליטה הזמר,

 בהאזנה או בעצב רק יתבטא לא
 מייק לשירי כימעט אינסופית

בראנט.
 הכיתה תלמידת אז היתה אורלי

 תוך מקצועי. בביודספר השביעית
מייק על ספר כתבה קצר זמן פרק

 הערצה הוא תוכנו שעיקר בראנט,
יש בת-נעורים של ממש נשפכת
הפופ. לאליל ראלית

 אורלי האלמוני. המעריץ
 יחסי-ציבור מסע לערוך החליטה

בעיתו התראיינה היא שלה. לספר
 על עצמה, על סיפרה שונים, נים

 אותו, הכירה שלא כפי בראנט מייק
 הראיונות באחד שלה. הספר ועל

 לשבועון אורלי העניקה שאותו
 על-ידי נשאלה היא לאשה, הנשים
 להמשיך תוכלי ״כיצד :הכתבת

 מייק של לזכרו עצמך ולהקדיש
 מתגייסת מעט עוד את אם בראנט,

 ״לצבא :אז השיבה אורלי ״1 לצבא
 בעיות לי יש ללכת. מתכוות אינני

 אותי שימצאו מקווה ואני בריאות
 נראה צבאי. לשרות בלתי־כשרה

בש זמן ביזבוז יהיה שהצבא לי
 מתאימה לא פשוט אני כי בילי,

הצבאית.״. למיסגרת
 הצבא אחרת. החליט הצבא אך

ל ויכולה בריאה שאורלי החליט
אורלי צו־גיום. לה ושלח שרת,

 רצון בעלת היא כי הוכיחה כבר
 הצבא על להתגבר והחליטה חזק,

 בחוקים — שלו נישקו באמצעות
מ להתחמק לצעירה המאפשרים

 ראשי סמכו שעליהם צבאי, שרות
 היא ידיהם. את מישרד-הביטחון

 פטור וקיבלה דתית, שהיא הצהירה
הצבאי. מהשרות

 ישבה אורלי, של הרע למזלה אך
 של ששמה פקידה, בלישכת־הגיוס

 אותה משהו. לה הזכיר אורלי
 לאשה, של מושבעת קוראת פקידה,

 עילעלה העיתון, למערכת פנתה
 שבו הראיון את ומצאה בארכיון,

 לשרת, רצונה אי על סיפרה אורלי
 היותה על דבר שום הזכירה לא אך

 הזעיקו לישכת־הגיום ראשי דתית.
 חברת מודיעין־אזרחי, אנשי את

 משתמש שבה הפרטית הבילוש
 מחפש כשהוא מישרד־הביטחון,

צבאי. משרות שהשתמטו צעירות
 את לגלות קל היה הפרטי לבלש

 בבית־ כמלצרית עבדה היא אורלי.
ירושלים. במרכז קפה

 באחד לאורלי ארב הפרטי הבלש
 אותה ראה הוא השבת. מלילות
 את מאוחרת לילה בשעת עוזבת

למונית. ונכנסת בית־הקפה
ש שהצעירה בטוח להיות כדי
 פינה מיזרחי, אורלי אכן היא ראה,
 ״את :אותה ושאל הבלש אליה

 על הספר את שכתבה הבחורה
 •ב- אותה ושראיינו בראנט, מייק

 שלך התמונות את ראיתי לאשה?
 שהופתעה אורלי נהדרת.״ היית את

 היא כי הודתה האלמוני מהמעריץ
 שיחה איתו ניהלה ואף זו, אכן

ארוכה.
 כשהובאה האמיתי. העונש

 בית־המישפט שופט לפני אורלי
יעקוב הד״ר בירושלים, המחוזי

 לדבריה, הכל. הכחישה היא בזק,
 מחללת ואינה מסורת שומרת היא

 דוכן־ על הבלש הועלה אז שבת.
ו ראה, אשר את סיפר העדים,

 אורלי, עם שיחה אותה על דיווח
 אחרי רבות שעות נערכה אשר

 תוקף לתת כדי השבת. כניסת
 גם התובע הציג להאשמה, נוסף

 בלאשה, אורלי עם הראיון את
להש תוכניותיה על סיפרה שבו

מהצבא. תחרר
הפגי את אורלי של הכחשותיה

 לטעון ונסיונותיה הבלש, עם שה
 לא דבריה את סילף לאשה כי

 האמין בזק השופט לה. הועילו
 לשלושה אורלי את דן לתביעה,

 עליה והטיל בפועל, מאסר חודשי
לירות. עשרת־אלפים בסך קנס

ב הגדול העונש כי נראה אך
 רק ממתין הצעירה לסופרת יותר
 ואחרי מהמאסר, שתשתחרר אחרי

 לכשתשתחרר הקנס. את שתשלם
 צו־ בביתה לה ימתין מהכלא
מלא. צבאי לשרות קריאה

״רבלון של צ׳רלי״ כוכבת
ה רבלון״/׳ חברת ק עני שנה מ ת ה מנו ד ת לצערה הז שראלי  י
ת ח ת לעשות א ם צעדיה א שוני ם הרא עול ם ב טי ר ס  של ה

ד. ת הוליוו רו ח ת ת ב ר שך שתיערך צ׳רלי״ ״כוכבת לבחי  במ
ץ, חודשי ה הקי אנ ר ק ת תי ח ק ק ל ל ת נערות ח שראליו  י

שרות יפות מן ומוכ א שחלו ת הו היו ת ל ע. לכוכב  קולנו
ת מתוך מדו ע מו ת, ה צו מל מו שמותיהן ה שוריהן ש  יגיעו וכי

ה ט מ ת, ל רו ח ת ת 24 תגשנה ה מדו ע מיון מו ת ל איונו ר  ו
שיים כן אי תו מ ה ו חרנ ת 8 תב מדו ע מו ת ה פיו סו  שכל ה

ת ח הן א חני תדרש מ מב ך, בד ב ס מ ח ו כי הו ת ל שרונה א  כ
שוריה ם. חבר בפני וכי שופטי ם חבר ה טי שופ  נציגים כולל ה

ם עול ה הבד, מ מ ה. הב פנ או ה חבר הייעוץ ו ם ל טי פ שו  ה
תן ם מנכ״ל ע״י יינ פני ל או ם ה די ח או מ ק מר ה ח צ ל. י  קו
ף מבר חודש בסו ט פ לפני ייערך ס או  חגיגי אירוע הרצליה ב
תר בו אשר ת תוכ ך צ׳רלי״ ״כוכב תו ת 8 מ דו מ ע מו  ה

ת. פיו סו ה
ס תזכה צ׳רלי כוכבת טי ר ה בכ ס ד טי ליוו הו ח ל ארו  של ו

ם שבוע מי ם י ע ט ם. בעיר ״רבלון״ מ טי ר ס מו ה קו כן כ ענ  יו
ת 8 ולכל לה מדו ע מו ת ה פיו סו  איפור תכשירי מערכת ה

שום מינוי ״צ׳רלי״ של ובי טון השבועון של שנתי ו הי  ״ל
ע״. עולם לנו קו ה

ם בין שי ח מנ ה ה ת נכונ ה א ת הו  תוגרל צ׳רלי כוכבת של ז
ת ״ מכוני מו ת רי ט- א דל ״פי ם) (ללא 1980 מו סי ת מי תנ  מ

ט חב׳ א שראל, פי ם 500 וכן בי סי ר שם של פ ״צ׳רלי״. בו
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223571 הזה העולם


