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גאנדי. את איתם לקחת שרצו

 ל־ המישטרה חוקרי כשהציגו
 למחרת השאלות אותן את אגדי
 מתואמת גירסתו היתד, ;יום,

 אושרי טוביה גירסת עם הפליא
 ללכת צריכים ״היינו לוי: מימון

 ולא זמן היה לא לי אבל מסיבה,
לבוא.״ בולתי

מיליון 18
לירות

אחר. חשד הטישטרה חוקרי
 אפשרות קיימת לדעתם,

 לוי ומימון אושרי טוביה זבין
 גאנדי לבין אחרים בין גם אולי

 לא ופגישה במידה הסכם. ;יה
 בשעה נפגשים לפועל, וצאת

 שרי של בביתה יותר *אוחרת
 ב־ החוקרים ברמת־אביב. |נוך

 שלום, איש אלכס סגן־ניצב יאשם
 ערב באותו נפגש שגאנדי וושדים

 סברה דנוך. ושרי לוי אושרי, |ם
 אחרי רק במישטרה הועלתה ו

וח הארץ, את כבר יצא |!גאנדי
 אותה לאמת מתכוונים וקרים

 יחזור. כשהוא יתו
בשי השבוע הגיב עצמו גאנדי

 לאמר מה לי ״אין טלפון: ת
 מחפשת לא המישטרה זה, עניין
 חשוד.״ לא ואני ותי,

 נפגש או דיבר שגאנדי הידיעה
 ר לוי מימון אושרי, טוביה |ם

 כהן עזר רצח אחרי דנוך זרי
 הגו־ גילוי ואחרי אוריון עמום

 ב־ היתה שהמישטרה בעת ות,
 עור- החשודים, אחרי צמוד ;עקב

המס- הפשע פרשת את מחדש יה

 להתמוטטות רבה במידה גרמה
 בפרשת החשודים של המוראלית

 הראשונות שבפעמים בעוד הרצח.
 בבית־המישפט הופיעו הם שבהן
בטו וחבריו אושרי טוביה נראו
 בבית־המיש־ הופעתם בעצמם, חים
 ביום מעצרם, הארכת לשם פט

עלובה. היתד. האחרון, הששי
 את שהטיל אדם אושרי, טוביה
ב שלעג ומי רבים על חיתיתו

 המיש־ למאמצי רבות שנים משך
 הוא כסיד. חיוור היה ללכדו, טרה
 או־ בחלל מסויימת בנקודה בהה

 הגה הוציא ולא לם־המישפטים,
 שה־ מאמין שאינו בו ניכר מפיו.

עליו. ידה לשים הצליחה מישטרה
מה להסתתר דאגה דנוך שרה
או המלווה כשהשוטרת צלמים.

הסתי לאוזן, מאוזן מחייכת תה
מהמכו בדרך פניה. את שרי רה
 לבית״המיש- אותה שהביאה נית
 שבמרתף לתא־המעצר, ועד פט

 כש־ שדי ישבה בית־המישפט,
 לאותו עד ראשה, על מונח סודר

 חיים השופט נכנס שבו הרגע
 ממנו סולקו גם ואז לאולם, דבורין

הצלמים.
 בשם היה שדי דנוך, ישראל
 ליבם את להרעיד כדי מישפחתו

 להם ולגרום נוקשים עבריינים של
 כמי בתחילה נראה בירכיים, פיק

 ישראל, לו. נוגע אינו העניין שכל
שהב לגופו, הדוקה חולצה לבוש
 והתמוטט כמעט שריריו, את ליטה

 או גילתה, שהמישטרה כשהבין
החוק בפני התחנן שהוא המציאה,

 להציל כדי מדינה עד להיות רים
 כהן משה מעודד, אבנר עצמו. את

 קשה שבורים. נראו לוי ומימון
הראשים הם שאלה כלל לדמיין היה

 בתמונה נראה זאבי (״גאנדי״) רחבעם האלוףבצלאל 011
מיזרחי, בצלאל של לאשתו נושק כשהוא

 במסיבת צולמה התמונה מהצד. בהם מתבונן מיזרחי :עוד
הכבוד. מאורחי אחד מיזרח^ היה שבה גאנדי, של בנו של זכלולות

 המדינה. בתולדות ביותר :ירה
 הדו־ קשרים כבעל ידוע גאנדי

 העולם־ אנשי עם ביותר !ים
 במישפט מעורבים ועם ;תחתון
 הם קשריו עיקר מיזרחי, ;צלאל

 רבות פעמים עצמו. מיזרחי ם
 מפנה אינו שהוא גאנדי סביר

ממר בצלאל וכי לידידים, ורף
 גם גאנדי הטוב. ידידו הוא י

השו בעדויות הכוכבים אחד יה
 — ממרחי בצלאל במישפט ות

 הו־ לא עצמו שהוא למרות ארץ,
במישפט. יע

זכיי־ את ממרחי בצלאל כשחגג
 של בר־המיצווה ואת במישפט ו

 השושבינים אחד גאנדי היה נו,
הגי אחרי גם במסיבה. ראשיים

 החמד והקביעות במישפט, דים
 מיזרחי, נגד השופטת של ות

 חב־ ועם איתו להתרועע משיך
מכרם־התימנים. יו

גאנ־ עם שקשריהם הידיעה
המישטרה, על־ידי נחשפו י
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ב הפשע־המאורגן של המפחידים
ישראל.

 החשודים נראו אחד במצב רק
סבי שקורה במה מבחינים כשהם

 הסירו כשהשוטרים זה היה בם.
 על כאילו מרגליהם. האזיקים את
 ושלחו כולם התמתחו פקודה פי

 והם כאילו קדימה, רגליהם את
 שנלקח מהחופש קצת טועמים

לכן. קודם כחודש מהם
 ד,מיש- ערכה הגדולה ההצגה את
 עורכי־הדין סוללת עם יחד טרה
נע מאז לראשונה הנאשמים. של

 מסכת את המישטרה חשפה צרו,
 לפי במלואה. כימעט שלה החשדות

 אוריון עמוס ניסו המישטרה גירסת
 מחבורת- כספים לסחוט כהן ועזר

 על שחיפה משום אוריון, הכרם.
 דב ברינקס, שומר ברצח שולחיו
(״מ ורחמים אושרי טוביה :ליבנה
 שהאשים כהן, עזר אהרוני. מדי״)

בירו כנופיית-הכרם סניף ראש את
האחרון. במאסרו לוי, מימון שלים,

 בכלא, שהתחברו ואוריון, כהן
 מ־ קטנים סכומים וקיבלו ביקשו
 הכנופיה אנשי לגבי וגומדי. אושרי

 אלא ממש, של סחיטה זו היתד, לא
 כאשד אך מהכלא. שיחרור מתנת
 300 של סכום ואוריון כהן ביקשו

 היום של בכסף שהם דולאר, אלף
ה החליטו לירות, מיליון 18כ־

 בהשתקה הפרשה את לסיים שניים
ואוריון. כהן של מוחלטת
 הכינו הם היטב, מתוכננת בצורה

 משתיק- רכשו בבר־בקר, המארב את
 וריססו ברשותם, שהיה לעוזי קול
 תת־המיקלע בכדורי השניים את

 וב־ בהם שהתעללו ולפני אחרי
 כאן העלתה המישטרה גופותיהם.

 היו שהם השניים, נגד נוסף חשד
 ברינקס. שומר ברצח גם חשודים

 בודקים בכירים מישטרה קציני
האפשרות את מישפטנים עם עתה

 מימון של אחיו של מכוניתו תחת
 אנשי לחבריו, מימון סנה ואז לוי,

 ורחמים אושרי טוביה תל-אביב,
 בפרשה. להתערב וביקשם אהרוני,
 שעזר היתד, ההתערבות תוצאת

ובריח. סורג מאחורי עצמו מצא כהן
 הושג שלעוזי העובדה מילבד

 ביותר נדיר אביזר קול, משתיק
 סימנים עוד היו ,בעולם־ד,תחתון גם

 על המישטרה, לדעת המעידים,
 לביצוע ביותר מדוקדקת הכנה

 פלסטיק ושקי ארגזים הוכנסו הרצח.
 נשכרה ואף הגופות, איכסון לשם
 שנשמרה דירה מייוחדת, דירה
 חבורת- אנשי חשבו כד בסוד,
ל חודשיים נשכרה הדירה הכרם.

הת שבה הדירה וזו הרצח, פני
 דנוה-וממנה שרי בינתיים גוררה
 גאנדי. עם הטלפון שיחות נערכו

ורחמים שטוביה היתד, הכוונה

 וכך מסיבות, שאוהב כנוי ידוע גאנדיבמסיבה אלוף
 בתמונה הצבאי. שחתו בעת גם היה

 המסיבות אהבת כי נראה השתתף. שבה במסיבה אורחים עם גאנדי נראה
מיזרחי. בצלאל ואל מכנופיית־הכרם חברים אל גאנדי את שקשרו הס

 בלי השר את ויארח המרכז, פיקוד אלוף גאנדי,בגין עם
 בממשלת בגין של בעת־-כהונתו בגין, מנחם תיק,

 לענייני בגין של יועצו גאנדי היה מסתימת תקופה במשך הלאומי. הליכוד
מישמרה. לענייני שר־הפנים יועץ שיהיה הרעיון הועלה ולאחרונה טרור,

 שומר רצח תיק את מחדש לפתוח
הברינקס.

דירת
המחבוא

 גם רודה, אמנון פרקליט, ך*
 הסתבכות מערכת את גולל י •

לדב כנופיית־הכרם. עם כהן עזר
חבלה מיטען כהן עזר חניה ריו,

 עד הרצח, אחרי בדירה יסתתרו
מהארץ. יסתלקו ואז זעם, יעבור
 מילבד מעורכי־הדין, אחד כל

 שהיה מעודד, אבנר של עורך־דינו
 לשחרר דרשו בו, וחזר מדינר, עד
 לדעת בערבות. שולחיהם את

 נגד ראיות חומר אין עורכי-הדין
 עד של עדותו מילבד שולחיהם,

 שיחרר לא השופט ערוסי. המדינה
 למתן החלטתו את ודחה אותם,

ההליכים. תום עד צו-מעצר

ה נ י ד מ ב
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 ואיש־ד,בחירות קארטר של שליחו

 כי בתרועות־חצוצרה הודיע שלו,
 ישראל וכי פריצת־דרך, הושגה

 אך מופלגים לוויתורים הסכימה
והכ אישר המבולבל בורג סודיים.

ואישר. הכחיש חיש,
 הגדול המכבש ארבה♦ בנחיל

 העצומה המכונה מן חלק הוא
 של מחדש בחירתו למען הפועלת
 שובע לה שאין ברעבתנות קארטר.
 הניקרה דבר כל זו מכונה בולעת

 לא ארבה של נחיל שום בדרכה.
 ויערות שדות לכלות היה יכול

רבה. כה ביסודיות
 אלה, בבחירות חשובים היהודים

 של מדינות בכמה ריכוזם ביגלל
 נציגיהן שקולות ארצות־הברית,

 מאחר המכרעת*. בהצבעה יכריעו
 מכל המשוחרר רגן, רונלד שיריבו,
 ליהודים להבטיח יכול אחריות,

 זאת, עושה ואף וגבעות, הרים
 כדי הישגים. להציג קארטר מוכרח
 עתה מופעלת אלה, הישגים להשיג

 אר־ ממשלת של האדירה המכונה
צות־הברית.

 הסכם־הנפט, על ישראל חתימת
 לישראל אמריקאית אספקה המבטיח

 כזה. הישג היתד, בשעת־חירום,
 קארטר, הופיע המצלמה לעיני
 מעניק כשהוא האומלל, מודעי לצד

ה ״פריצת־הדרך״ לישראל. חסדים
 שלא האוטונומיה, בענייני מדומה
 מטרה שימשה נבראה, ולא היתה
דומה.

 כל עם דם. תמורת סחורה
 חשובים אלה הישגים חשיבותם,

ה הדרמתי ההישג מאשר פחות
 של מעמדו את לשנות היכול אחד,

 שיחרור הציבור: בעיני קארטר
באיראן. האמריקאיים בני־הערובה

 הגדולה. המכונה הופעלה כאן גם
 נכבד מחיר לשלם מוכן קארטר

 והאיית- — זה הישג תמורת מאוד
 יודע חומייני רוח־אללה אללה
 יירד הבחירות אחרי יום כי היטב
 רבו לכן פלאים. בני-ד,ערובה מחיר

ה העיסקה על השמועות השבוע
 וכסף נשק — להתבצע עומדת
יהו באוזניים בני־ערובה. תמורת

 הצעתו את זו עיסקה מזכירה דיות
 אייכמן: אדולף של המפורסמת

תמו משאיות דם״, תמורת ״סחורה
יהודים. רת

ה לקטע נכנם הגדול המירוץ
 תידרש ישראל כי ספק אין סופי.

 לקטר נוסף חומר־הסקה להמציא
המתנשף.

חיים דרבי
ח ד ק א א1ע ה ירוה ל
 כי הוכיחו התכיעה עדי

ירה א7 אקדח־הרצח
 בית־המיש־ משתמש יום בכל לא

 כלפי חריפים בביטויים העליון פט
 לשד והמישטרה. הכללית התביעה

 לרוב, היא, בית־המישפט של נו
ואלגנטית. עדינה

שהת פסק־דין הוא יוצא־דופן
 השופט בו אמר לאחרונה. פרסם

ה התביעה עשתה ״ומה שלמה:
ה של מקיומו התעלמה כללית?
 לא וכלל המישטרתי... מומחה
 בית- של לידיעתו אותן הביאה

 הוטל החרפה, למרבה המישפט.
 המובהק תפקידה שהוא זה, תפקיד

 בא״כוח על הכללית, התביעה של
המערער.״
 אדם גהרג שבו במיקרה המדובר

 זה היה ערבי. בכפר חתונה בעת
 ורב־משתתפים חגיגי טכס־נישואין

 שנת בסוף בקה־אל־ע׳רביה בכפר
 המש- כל יצאו ערב בשעת .1977
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ה״אלקמוריס״(בוח שיטת לפי ♦
 אסיפה על־ידי הנשיא נבחר רים),

 בכל שליחי־המדינות. של מצומצמת
 השליחים בכל הרוב בוחר מדינה

 יכול כך למועצת־הבותריס. שלה
 במיעוט רק שזכה נשיא להיבחר

 הכלליות, בבחירות הציבור קולות
להפסיד. עלול הרוב בעל ואילו

2251 הזה העולם


