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הסנין על חטיפה סבת:
* ש ולה י  גבר מבלגיה, חד
ב בלבושו והדור גבה־קומה /
ה היה דודקלארק, פיליפ שם

ש מוזרה חטיפה בפרשת מתלונן
 ב־ המחוזי בבית־המישפט נגולה

תל-אביב.
 ב־ לישראל עלה הבלונדי הגבר
 עצמו (הוא היהודיה אשתו עיקבות
 וחיפש באשדוד הדירה שכר נוצרי).
 כספו. את בהם להשקיע עסקים
 למועדון- כשותף להיכנס לו הוצע

 בתל- בכיכר־אתרים פיקוקס הלילה
 זמן תוך אולם הסכים. והוא אביב,

 מבעלי שניים כי לו נודע קצר
 הרואין בעיסקות נאשמו המועדון
 מוכן היה הוא למאסר. ונידונו
 חודש תוך דולר אלף 15 להפסיד

 לשם מהעיסקה. לצאת כדי ימים
 אנשים עם במשא־ומתן בא כף

 ל- חלקו את מכר ולבסוף שונים
חותם. צפיון עורך־הדין

 אשר והאחים חייט (טכסון) יוסף
 מעוניינים הם גם היו דורון, ואבי

 דה־קלארק של חלקו את לקנות
 כאשר מאוד והתאכזבו בפיקוקס,

לחותם. חלקו את מכר
 באו שעברה בשנה יוני בחודש

באש דה־קלארק של לביתו כולם
 שניים כשבידי לדירה נכנסו דוד,
 מהבלגי דרשו הם סכינים. מהם

 המועדון עיסקת על אותם שיפצה
שהפסידו.
 גם זמן באותו נמצאה בדירה

 דה־קלארק, של הישראלית חברתו
 שטרית. ליזה בשם צעירה יפהפיה

 השינה, בחדר על-ידם נכלאה היא
ה עם ממושך משא־ומתן ואחרי
 להם ישלם הוא כי הסכימו בלגי

 כולם נסעו כך לשם דולר. אלף 55
 המתלונן של המפוארת במכוניתו

ה שארית את ובילו לתל-אביב,
נפ כאשר טכסון. של בביתו לילה
 עם החוטפים יצאו הבנקים, תחו

מחש כסף משך הוא דה־קלארק.
 שוחררו אז לידיהם. והעבירו בונו

לביתם. וחזרו והנערה הגבר
 האחים לשני שנערך במישפט

 הורשעו איתם שהיה ולקטין דורון
 לברוח הצליח טכסון השלושה. כל

 גדול חלק ברשותו כאשר מהארץ
ה העלתה המישפט בעת מהשלל.

 עורכת־הדין האחים של סניגורית
 דה- גם כי טענה לידסקי, נירה

 תכלת. שכולה טלית אינו קלארק
המאפיה לעסקי קשור הוא כי נרמז

 1 בלום, עמרם התובע, באירופה.
 בית- בפני הציג הגינותו ברוב

ה מהאינטרפול מיברק המישפט
 בירור לשם את.דה־קלארק מחפש

בבלגיה. פליליות תביעות
 שנות לשש נידון דורון אשר
 .חודשי 20ל־ נידון אבי, אחיו, מאסר.
 על- חודשים ועשרים בפועל מאסר
 של לפיקוחו נמסר הקטין תנאי.

שנים. לשלוש קצין־מיבחן
 על עירעור הגישו דורון האחים

 הוגשה ובינתיים עונשם. חומרת
מ הסגרה בקשת ישראל למדינת
להס מבקשת היא בלגיה. ממשלת

 דה־ פיליפ האזרח את לידיה גיר
ברמ הקשורות באשמות קלארק
כספים. אויות

 רק זו היתה כי הסתבר, בדיעבד
ה שלוש מבין הראשונה החטיפה

ש בוי ק מ ר א ל ק ־ ז דו

 המדינה את שהסעירו חטיפות
 על־ידי התינוקת חטיפת השנה,
 ירדן אורון של וחטיפתו חגג מלכה

גור. צבי על־ידי
 בימים בצרפת שהתפרסם בספר

 לדה־ דפים ארבעה הוקדשו אלה,
 ב־ שהתפרסם החומר לפי קלארק,
הזח. העולם גליונות

בבית־המישפט שמבניה שבט:
 נרצח כחליד האג' וחמד ץ*

 בחודש ביפו, חנותו פתח ליד
 כסוחר- ידוע היה הוא .1979 יולי

 שמיטען־חבלה אחרי גדול. סמים
 לא כחיל של במכוניתו שהתפוצץ

 בלילה עליו התנפלו להרגו, הצליח
 בו וירו רעולי־פנים אנשים כמה

למוות.
 להגשת הביאו ממושכות חקירות

ו קרלום האחים נגד כתב־אישום
 (״בבר״) אלברט הספר אדרי, עמרם
 והחייל מסיקה (״יוסד.״) יוסף עמר,

 מסובך היה המישפט מרעלי. שלמה
 בהם וחזרו שבו עדים ומרתק,

 על העידו רופאים מהודאותיהם.
 המוות, לפני הקורבן של מוחו מצב
 היתד. במישפט השאלות שאחת כיוון

 מותו לפני המנוח אמר אמנם אם
 לירות למד המאניאק ״יוסד. :לאחיו

 לא רופאי־ההגנה לדברי בעוזי.״
 אחרי לדבר כלל מסוגל המנוח היה

בראשו. הפגיעה
 הגיע התהפוכות מלא המישפט

 העדים דוכן על עלה כאשר לשיאו
 סלומון מיפו, המישטרתי המודיע

 שכל יודע הוא כי ואמר משראווי,
על- פוברקו הנאשמים נגד העדויות

אמת. ואינן כחיל, מישפחת בני ידי
 וחבריה בן־עיתו הדסה השופטת

 טלגם, ומשה קדמי יעקוב להרכב,
 התביעה סיכומי את בסבלנות שמעו

 תורו הגיע כאשר רק והסניגוריה.
מאו בשעה הסניגורים, אחרון של

ה אותו הפסיקו בצהרי-יום, חרת
 כאשר להפסקה. ויצאו שופטים

ה הכריזה לאולם השופטים חזרו
 ה- את ששמענו ״אחרי שופטת:
 החלטנו תומו, עד כמעט מישפט
הנאשמים.״ את לזכות

 מישפחות בני שהקימו הרעש
 כים אוזניים. החריש הנאשמים

 ואחיותיהם נשותיהם ירדו סוער
 של הקרקע לקומת המזוכים של

 ליקיריהם. לחכות בית-המישפט,
 במישפחה, הגברים דאגו בינתיים

 ברגע וממתקים. שאמפניה להביא
 המעלית בפתח המזוכים שהופיעו
 אותם הטביעו חופשיים, כאנשים

 של בים מישפחותיהם בני כמעט
ונשיקות. שאמפניה

 גל כי מאז, הוכיחה המציאות
 התגבר, התחתון בעולם החיסולים

חד מכוניות מתפוצצות שהיום עד
יפו. בחוצות לבקרים שות

הנוקמת האקדוחנית אדו:
 עצרה העמידה כגיל שה ^
* ל המדינה של נשימתה את י

החזיקה כאשר שעות, שמונה משך

 לצווארה כרוך וחבל שלוף אקדח
 חודש. 19 בת תינוקת של

בע- מלאת־גוף אשד. חגג, מלכה


