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 סוגב תן
לחייל

במדינה
)33 מעמוד (המשך

מ סוריה תרוויח הקצר בטווח
 היא לבדה סוריה אולם זה. מצב
 וחלש קטן מדי יותר הרבה גורם
 בצורה ישראל את לסכן מכדי

כלשהי.
 במצב לישראל היחידה הסכנה

 עצמה: מתוכה דווקא באה הנוכחי
ו הערבית חזית״הסירוב חיסול

 עלולה הערביים הכוחות החלשת
להרפת ממשלת־בגין את לפתות

 תגדל, זו סכנה הצפוני. בגבול קה
הש כי ארצות־הברית תחליט אם
סור על מכה להנחתת כשרה עה
 לברית־ חסדיה את המעניקה יה,

המועצות.
 צריכה היתד, ההגיונית המסקנה

 המצב את לנצל הפוכה: להיות
 מרחיקי- מהלכי-שלום ייזום לשם
 ממשלת־בגין אין לכך אך לכת.

 אינה המערך צמרת וגם מסוגלת,
 בכיוון עניין או נטייה כל מגלה

זה.

מישטרה
בביח־המישפט פחד

 הדיוגיס את שמאפיין מה
 7ש המעצר בבקשות

 פחד הוא חבורודהבו־מ
 המישטרה חגאשמים,

מעורכי-הדין וחזק
 טוביה של הראשונות ההצהרות

 על־ נעצרו כשהם וחבריו, אושרי
 את להטעות יכלו המישטרה, ידי
ה בחומר בקיא היה שלא מי כל

 ישראל לוי, מימון אושרי, חקירה.
 והאחרים מעודד אבנר דנוך, ושרי
ו הטלוויזיה מצלמות למול נאמו

בביט הרדיו של המיקרפונים אל
 מפשע.״ חפים ״אנחנו מלא: חון

 עידוד מכך לשאוב יכלו ידידיהם
ב שהאמינו יריביהם, ואילו רב

 מורשעים,״ לראותם ורצו אשמתם
 כך כל הם ״אם בליבם: חשבו

 שום אין שלמישטרה סימן בטוחים,
דבר.״
ו המעצר ימי שעברו ככל אך
ויו יותר גילתה שהמישטרה ככל
ש התברר מהחקירה פרטים תר

 בידי יש לכאורה, לפחות הפעם,
 מדוייק, האשמות מערך המישטרה

העצו אחד פירצות. וללא מבוסס
מפו עדות מסר מעודד, אבנר רים,
 עזר של הרצח נסיבות על רטת
 אמנם מעודד אוריון. ועמוס כהן
מה יותר מאוחר בשלב בו חזר

 עד־מדינה, מעמד על וויתר עדות,
 עדותו החדש, החוק פי על אך

בבית־המישפט. קבילה
 כשהבין התנדב, ערוסי, אחר, עד

 חבריו, ועל עליו נסגרה שהטבעת
 היתר. את שהפלילה עדות לתת
״כש בבית־המעצר: ערוסי סיפר
 מיני כל פתאום ראיתי אותי עצרו

נת האחרונים שבשבועיים אנשים
אסי לי שמכר אחד בהם. קלתי
 של לבית אותי שכיוון אחד מון,

 שנתן אחד בירושלים, לוי מימון
 אלה שכל הבנתי תנועה. דו״ח לי

 ב־ ועסקו אחרי שעקבו שוטרים
 את לי שהביאו אחרי חחקירה.

 את בנוכחותי סיפר והוא מעודד
 מוכן לא אני אני. גם העדתי הכל,

 טוביה בשביל בבית־סוהר לשבת
 יום אפילו אחד, אף בשביל ולא

אחד.״
 הבטיחה לא שהמישטרה למרות

 החליט מדינה, עד להיות לערוסי
 סגן-ניצב החקירה, צוות ראש

 לערוסי להעניק איש־שלום, אלכם
 יכול שערוסי ״יתכן זה. מעמד

 עד־ יקבל שהוא מדברי להבין היה
 ״לכן איש־שלום הסביר מדינר״״

 איש־שלום זה.״ את לו נותן אני
שב הטוב להיות שאפשר הוכיח
ב לנקוט מבלי המישטרה חוקרי
קצי שנוהגים כפי אפלות, שיטות

ב ממנו ובכירים מפורסמים נים
דרגה.

אט ביוונים. משני סבנה
 שהזכרת אלה של הפנים החלו אט

של מנוחתם החרידה בילבד שמם

קידר פרקליט
אחרון שמטעה מי מטעה

 מביטחונם־העצמי. לאבד רבים,
 של הצהרות מסר לא כבר אושרי
 שתק. דנוך ישראל מפשע, חפות
והתחנן. כמעט לוי מימון
 למפו־ הפכו החשודים רק לא אך
שהפר ככל המישטרה. גם חדים,

 המישט־ חששה כן התפתחה, שה
 בעיקר העצורים, של לחייהם רה

 ה־ לדעת אושרי. טוביה של לחייו
 לרצוח שינסו סכנה קיימת מישטרה

 במעצר. ישיבתו בעת אושרי את
 כיוון כיוונים. משני צפויה הסכנה
 ועמוס כהן עזר של ידידיהם אחד:

 את איתו לגמור שינסו אוריון
 המישטרה לדעת הנקמה, חשבון
 של ידידיו מצד סכנה גם צפויה
 במישפט מדבריו החוששים טוביה

 הפה את לו לסתום ומעוניינים
תשקיף). מדור (ראה

סי לראות אפשר הכל, להפתעת
 הנאשמים אצל רק לא דאגה מני

ה של פניו על גם אלא והשוטרים
ב המופיע ביותר הבכיר פרקליט

 קידר. אליהו עורך־הדין זה, תיק
אוש טוביה של פרקליטתם קידר,

 אהרוני, (״גומדי״) רחמים ושל רי
 עוד המישטרה של ברישתה נפל

 פעולת- אושרי. של מעצרו לפני
 זו בפרשה המישטרה של ההסחה

ל בבתי־ספר שתלמד הראוי מן
אוש נעצר שבו ליום עד שוטרים.

 שכנופיית־ שחשב אחד היה לא רי,
 רמזים החקירה. מוקד היא הכרם

 (העולם בעיתונים שהופיעו כך על
 המיש* על־ידי הוכחשו ),2242 הזה
 הפנימית התיקשורת במערכת טרה
 שאל כאשר העולם־התחתון. של

אם קידר את טוביה טלפון בשיחת

 לארץ, לחזור עבורו מסוכן זה אין
 שלו, במקורות בדיקות קידר ערך
 מקורות גם לו שיש הטוענים ויש

 לאושרי והודיע המישטרה. בתוך
וכע הגיע, אושרי סכנה. כל שאין

נעצר. אחדים ימים בור

חיים דרכי
אחרת זה בדנמרק

 לישון רק רצתה התיירת
הים חוף על

 אנה מדנמרק, הבלונדית התיירת
 מלהיות רחוקה י היתד, רסמוסן,

 מ־ סבלה לא בארצה מלכת־יופי.
ה המין בני של יתרה תשומת־לב

 אולם, לה. רגילה היתד, ולא גברי
כ ממש עצמה הרגישה בישראל
הדב הגיעו לשיא מיני. אובייקט

 בישראל, האחרון בלילה רים
 הלילה את לבלות התכוננה כאשר

שפת־הים. על בשינה הזה
 זאת לספר התיירת כשנגשד,

 דבריה את תירגם לבית״המישפט,
שהתגו לנדשטיין, אברהם התובע

 בדנמרק. אחדות שנים רר
כעדותה: אנה סיפרה

שבו שלושה לפני לישראל באתי
 הלילה את לבלות והתכוננתי עות,

 שמעתי בתל־אביב. הים חוף על
בישר ונהוג מקובל שזה מחברות

 שישנים אנשים הרבה שיש אל.
בכלל. מסוכן לא וזה החוף על

 שבועות שלושה שביליתי אחרי
 כמתנדבת, הגולן שער בקיבוץ
 אחר- בשעות לתל־אביב. הגעתי

 ושם הים לשפת ירדתי הצהריים
 מדנמרק. אחרת בחורה פגשתי

 ישראלי, בחור בחברת היתד, היא
 עוד אלינו ניגש דיברנו וכאשר

 לשתות אותי והזמין אחד ישראלי
 הססתי, כאשר בדיזנגוף. קפה אתו
 הדנית החברה של הבחור לי אמר

 בחור זהו כי ללכת, יכולה שאני
 ויקטור עם והלכתי הסכמתי הגון.

שאני שמע כאשר קפה. לשתות

יום־כיפור
̂באוויר

 מזמן סערה לא בניו-יורק היהודית קהילה 
 מה האחרונים. בשבועות סערה שהיא כפי • י

 ישראל בעיית היה לא הקהילה ראשי את שהעסיק
לנשי מערכת־ד,בחירות לא ואפילו ארצות״הברית

 כשפשטה רתחה הקהילה היהודית. והבעייה אות
 :קוצים בשדה בערר, כמו הגדולה בעיר השמועה
ביובדהכיפורים. טסו אל־על של צוותים
קבר שישה נשלחו האחרון יום־הכיפורים ערב
 לסיאטל, אל־על של ראשונים קצינים ושישה ניטים

 על מזורז קורס לעבור כדי ואשינגטון, שבמדינת
ה אל־טל. רכשה שאותם 737 הבואינג מטוסי

 מיש- בני את עימם לקחו מהם שכמה צוותים,
 שיצאו. לפני עוד בארץ סערה עוררו פחותיהם

 תל־אביב־ניו־יורק בטיסה לשבת דרשו הקברניטים
 החדש להסכם בניגוד וזאת במחלקה-הראשונה,

 במחלקה־הראשונה. יישבו לא אוויר שצוותי הקובע
 ונסעו נכנעו הטייסים יממה, במשך עוכבה טיסתם
במחלקודהתיירות. לבסוף
 התעופה בחברת כרטיסים להם הוצאו בארץ עוד

 וחזרה. לסיאטל מניו־יורק יונייטד האמריקאית
 חלוקות ברבים, התפרסמה שהפרשה אחרי היום,

 ומיספרי תאריכים עם היו הכרטיסים אם הדעות
 שני שלפחות היא העובדה פתוחים. או טיסות

 מישפחותיהם, עם טיס מהנדסי וארבעה קברניטים
 לסיאטל מניו־יורק טסו איש, 20כ־ המונה קבוצה

לו. מאוד סמוך או ביום־כיפור
 ״קיבלנו :הזה העולם לכתב סיפר הטייסים אחד

 במועד לטוס אלא ברירה לנו היתה ולא כרטיסים
 לפני מניו-יורק אמנם יצאנו בהם. נקוב שהיה

 סיאטל בין השעות הפרש בגלל אך יום־כיפור,
 יום- כבר שנכנס אחרי לסיאטל הגענו לניו־יורק,

 שהיא בארץ החברה של טימטום זה כיפור.
 לא אחד שאף בטוח אני כאלה. כרטיסים מוציאה

 טרח לא אחד אף אבל בכוונה, זה את עשה
לחשוב.״
ל אחרת. גירסה בראון, קלמן על, אל־ לדובר

 יום־הכיפורים. במוצאי הטייסים יצאו הדובר דברי
 הסביר החג,״ לצאת מאוד סמוך היה שזה ״יתכן
היו הם קנדי לנמל-ד,תעופה להגיע ״וכדי הדובר

שרם מנהל־סגין?
אשמה ישראל

 הם אבל יום־כיפור, בזמן מהמלון לצאת צריכים■
ביום״כיפור.״ טסו לא

 לגבי חקירה מוחלטת, בסודיות מתנהלת עתה
 על-ידי יום־ד־,כיפורים בחילול אשם מי השאלה
ה הלאומית. התעופה חברת של המדים לובשי
ה שאחד הוא אל־על של ביותר הגדול חשש

 זאת יגלה בארץ הדתיים הגורמים או אישים
.״15 .3הא אחרי שהיתה כמו שעדוריה לנו ״וערוך
 של ניו־יורק בסניף היא האשמה הנראה ככל
 מנהל ביונייטד. הטיסה את תאם אשר אל־על

 כשה- בארץ היה שרם, ירחמיאל ניו־יורק, סניף
 את עצמו מעל מסיר והוא התפוצצה, פרשה

 וולק, לובה מקומו, וממלאת סגניתו האחריות.
 מחלקת הוציאה שם בלוד, היא שהאשמה טוענת
הכרטיסים. את אל־על של לעובד עזרות
 על אל־ מנהל של בשמו הבטיח בדאון אך
 תומה עד ותחקר תבדק ״הפרשה :שנדר יצחק
 כזה שדבר כדי המסקנות יוסקו האחראים וכנגד

ישנה.״ לא
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