
במדינה
עסקים

דרייבססור
 בישראל גם סוף־סוף

 הקניות את לדחות אפשר
כלילה 11ל־

 הלחם נגמר קבוע באופן ״אצלי
 הררי, דיינה הכריזה בשעת־חצות,״

 ב־ רופא־שיניים של אסיסטנטית
מיקצועה.
 לחיפה, הביתה בדרד ״אנחנו

 ידענו אוכל. לקנות כדי עצרנו,
 מאוחר יהיה כבר לחיפה שכשנגיע

 מיש- בני אמרו סגור,״ יהיה והכל
כץ. פחת

 עשר — המאוחרת השעה למרות
סופר הדרייבסטור, המה — בלילה
 בתחנת־הדלק הממוקם ענק, מרקט

מאנשים. רמת־אביב, של
חד המצאה אינו הדרייבסטור

 ל- עד הפתוחות חנויות־מזון, שה•
 בחוץ- מאוד נפוצות שעת־חצות,

 על- שנפתחה זו, חנות אך לארץ,
 הראשונה היא סנדרס, מוטי ידי

בארץ. מסוגה
ש סופרמרקט, לפתוח ״הרעיון

בלי 12 עד ברציפות פתוח יהיה
לפני אשתי. של בעצם הוא לה׳
 תחנת־הדלק, כאן, לנו היתר. כן

 החנות על־יד לאביזרי־רכב. חנות
 בילי, אשתי, נטוש. בניין עמד
 שם לפתוח לנסות החלטנו ואני,

משהו.
 מאר־ מזמן לא שחזרה ״בילי,

ש שהדבר החליטה צות־הברית,
 סופרמרקט הוא כאן חסר הכי

 בלילה, מאוחר עד פתוח שיהיה
 אחרת וסחורה אוכל לספק ויוכל

 — מאוחר עד שעובדים לאנשים
 שערימת־ כאלה ולסתם לסטודנטים

 בלי והם אותם הפתיעה אורחים
כיבוד.
 ובעזרת לעבודה, נרתמנו ״אז

 ושלי, בילי של המישפחות, שתי
 המקום.״ את הקמנו

 ״כל- מהפריזר. דחס כמקום
 פיתאום עוגה לאפות לי בא כך

שו אמרה בני־הבית,״ את ולפנק
 בדרך- ״אז בחיוך, מזרחי שנה
 לחטוף והולכים מתפשרים כלל

 כבר למחרת ועד בחוץ, משהו
 שאפשר העובדה אבל החשק. עובר
 המיצ־ כל את ולקנות ללכת פשוט
ה למרות לעוגה, הדרושים רכים
 ד,מיש- את מזכה המאוחרת, שעה
 תוצרת־בית.״ בעוגה שלי פחה

 העמוסים שהמדפים הדבר, מובן
 רבים קונים אליהם מושכים במזון

 שמדור־הקוס־ העובדה, אך כל־כך.
מפתיעה. הוא, אף עמוס מטיקה

ומ שלם, יום שעובדות ״נשים
 כזו, בשעה קניות לערוך גיעות
להת זמן הרבה להם שאין סימן
 מלי הסבירה בקוסמטיקה,״ עסק

ששימ החיננית, המוכרת נעים,
 ״הן רבלון. של כדיילת בעבר שה

ה הקניות עם ויחד הנה, מגיעות
 מוצ־ את גם קונות לבית, שוטפות

 הסברים ומקבלות רי־הקוסמטיקה
וייעוץ.״
 קבוצת־סטודנ- התפרצה למקום

 סוף־סוף ״יא־אללה עליזה. טים
מה לחם לאכול חייבים נהיה לא

צדוק. רני צחק פריזר,״
 כמה היו מרמת־אביב איתן לרחל
שה חושבת ״אני ייעול. הצעות

 שעות 24 פתוח להיות צריך מקום
פסיכו היא רחל אמרה. ביממה,״

 וחברתה, היא במיקצועה. לוגית
 ברמת־אביב מתגוררות וינר, חני
 לבדוק כדי לדרייבסטור קפצו והן
החידוש. את

ש מסתבר דלק. ליטרים שני
הסופרמר את פוקדות נשים רק לא

 יריב צעירים, גברברים שנק קטים.
 והעשר, התשע בני קורניק, ורועי
 גדעון. אביהם, עם למקום הגיעו
 לערוך באנו ואנחנו עובדת ״אמא

הקט אמרו בשבילה,״ הקניות את
ל ומיהרו בארשת-חשיבות, נים

 במיצרכי־מזון, העגלה את העמיס
 בהם בוחרת היתה אמם אם שספק

ב הקניות את עורכת היתה לו
עצמה.

 בדרכו עבר ליברמן זאב גם
 לארוחת- מיצרכים ורכש הביתה,
הערב.
הגי הקרובה מהסביבה רק לא

 טיבה את לבדוק כדי אנשים עו
 הול- אורלי החדשה. התופעה של
נר לא ברמת־גן, המתגוררת צר,

 למרות לדרייבסטור והגיעה תעה
המרחק.

 סחורה על דגש שמים ״אנחנו
אדי המוכרות נעים. ושירות טריה
הס תמיד,״ כמעט ומחייכות בות
 ״החודש בעל-המקום. סנדר, ביר
ליט שני של מיבצע אירגנו גם

 הרוכש כל עבור חינם דלק רים
 300 על העולה בסכום מיצרכים
שקלים.

 כשבוע, כבר פתוח ״הדרייבסטור
 עכשיו עד שקיבלנו התגובות וכל
מק אנחנו וחיוביות. אוהדות היו

 ואשתו סנדר כך.״ שיימשך ווים
צוות־העובדים. על נמנים

פת החדשה שההמצאה מסתבר,
 מאוד להרבה בעיות הרבה רה

 שם התקצבו האיזור מכל אנשים.
עוב נשים סטודנטים, רופאים, —

 שתיא- וזללנים, סקרנים וסתם דות
בלילה. דווקא התעורר בונם

 מהשלטים להתעלם מאוד קשה
 ממוקם שהמקום גם מה הזוהרים,

 תשומת- את ומושך בתחנת־דלק
בכביש. החולפים של ליבם

 על שמחה כל־כך שלא היחידה
 סטודנטית היתר. המקום פתיחה

 קידר. טלי לשם העונה שמנמונת,
 ?״, שלי הדיאטה עם יהיה ״מה

קוננה.

אורחים
הזרים אח 0י?31ד

 זובח היה ישראלי אזרח
 עדימדינה 7ש ?מעמד
 גידון התייר —

מאסר שנות לעשר
שמ לא והפרקליטות המישטרה

 ׳׳הסבר האימרה את כנראה עו
 אפשר אי אחרת שכן לתייר״, פניך

 ברהם של גזר־דינו את להסביר
ל שהגיע האיראני, התייר קרסל.
ב כאשר תורכיה, דרך ישראל

 הרואין. קילוגרם שגי אמתחתו
 בתוך החומר את איתו הביא קרסל

 ממנו הוצאו שקרביו טייס, מכשיר
 קרסל הלבן. בסם מולא והוא
 ד,הרד בכמות ישראלי שיא השיג

 ושמחירה לישראל, שהבריח אין
שקלים. ברבבות מסתכם

ה על־ידי חשוד היה לא התייר
 אלא סמים, בהברחת שלטונות

 מיצ־ שהבריח מחשש במכס עוכב
ל נתגלה ואז במס. חייבים רכים
 את שעורר הלבן החומר מוכס

 למקום שהוזעקה המישטרה חשדו.
והת המדובר, במה מייד הבינה
 הישראלי בקשר במיוחד עניינה

 שאינו סיפר הוא אך קרסל. של
 למי יודע ואינו מפעילו, מי יודע

ש ההוראות לפי בארץ. להתקשר
ב חדר לשכור עליו היה קיבל,
 לשיחת ולהמתין בבת־ים מלון

טלפון.
 המישטרה צמוד. תורגמן

 היה שלא קרסל, את בקלות שברה
 את הבין לא בארץ, ומודע מכר לו

ה זכויותיו על ידע ולא השפה
להו מייד הסכים לכן אלמנטריות.

ה הקשר אל המישטרה את ביל
ממנו. שיבקשו כל ולעשות ישראלי

 לדלל כל קודם דאגה המישטרה
 שהיו ההרואין קילוגרם שני את

 כליל, ממנו נלקח לא החומר בידיו.
לישרא פתיון לשמש שיוכל כדי

 אותו. יפליל וגם לקחתו שיבוא לי
הכס הסיכון את להוריד כדי אבל
 גרם 20 רק השוטרים השאירו פי,

 בכמות אותו ודיללו נקי, הרואין
 חסרות לבנות אבקות של גדולה
ה במכשיר הוטמן זה כל ערך.
לדר נשלח והתייר המקורי, טייפ

 בהוראות. שנקבע לבית־המלון כו
 חוקרי- זוג שוכנו שלידו בחדר

ונר- נשוי לזוג שהתחזו מישטרה,

אביב כרמת־ הדרייבפטור
בחצות לחמניות

הולצר ונה

 תורגמן גם המלון. כאורחי שמו
קרסל. של בחדרו ישב לפרסית
 למישטרה היו יום באותו אולם
ומכ אחרים, עניינים גם כנראה

 פנוי. היה לא לטלפון הציטוט שיר
 את רק שהקליט מכשיר הוצב לכן

 החוקרים אחד. צד של שיחותיו
 דברי את לשמוע יכולים יהו לא

ולהק לשמוע רק יכלו הם המטלפן,
ה את מפיו ולקבל התייר את ליט

 בצד באוזניו שנאמר מה על מידע
הכשיר. של השני

ב שהתקבלה הראשונה השיחה
 מתורכיה. היתה התייר של חדרו

בס הכל אם משם אותו שאל קול
 כי בוכים בקול השיב והתייר דר,

 הקו עזרה. מבקש והוא נתפס,
מייד. ניתק
הו״  אחרי ימים שלושה זה״. ז

 לא עדיין לארץ התייר של כניסתו
 אנשי מישראל. איש אליו התקשר

הישרא כי חששו, כבר המישטרה
 יתקשר. לא ואיש הוזןהרו לים

ה התקבלה השלישי ביום אולם
 הזמין ביוני 6ב־ המקווה. שיחה
 קרסל את פרסית שדיבר אדם

 ביד־ 8 מס׳ הגייסות לרחוב לבוא
 לקו מעבר שהאיש כיוון אליהו.

 במכשירי מחסור בגלל הוקלט, לא
ו שוב ושאל התייר חזר ציטוט,

מחד המתייקת. הכתובת על שוב

ליברמן קונה
הביתה בדרך קניות

 על אותה רשם אחר מקום סר
הוג אשר שלו, הפיז׳מה שרוול

לבית־המישפט. כמוצג שה
 מה־ שקיבל להוראות בהתאם
 לנסוע התייר הסכים לא מישטרה

 מכיר אינו כי טען הוא ליד-אליהו.
 אליו שיבואו וביקש תל־אביב את

 לבוא הסכים השני הצת למלון.
 היום בצהרי ביום לבנה, במכונית
השישי.

בש שהגיעה הלבנה המכונית
 חיים בידי נהוגה היתר, היעודה עה

 לקבל הספיק הוא ).52( זאדה
 ״זהו אם ולשאול הטייפ את לידיו
 מיש־ אנשי פנימה פרצו ואז זה״,
ועצרוהו. טרה

 בינתיים שנוצלה. התמימות
עסו אחרים מישטרה אנשי היו
 מהמת־ מי השאלה בפיענוח קים

 8 הגייסות שברחוב בבית גוררים
 הוחלט לבסוף הקשר. איש הוא

הר בשם לצעיר היתד, הכוונה כי
 חנימוף זיוה שחמותו אד,רוני, צל

זו. בכתובת מתגוררת
 אמנם אחרוני כי הראה מעקב

 סמוכים במועדים בתורכיה היה
לפרקלי הועבר החומר למיקרה.

 כת־ שלושה והוגשו המדינה, טות
 הסכים אשר התייר, בי־אי׳ןום.

 נידון המישטרה עם פעולה לשתף
המחוזי השופט על־ידי השבוע

 מאסר. שבות לעשר אלוני שאול
 עורך־ על-ידי המיוצג זאדה, חיים
 אהדוני, והרצל גיפס, אוטו הדין

 עדנה עורכי־הדין על־ידי המיוצג
 עומדים עדיין ישראל ומשה קפלן
לדין•
 בעל קרסל היה לו כי לשער יש

ב פלילים בענייני ובקיא קשרים
 עמדה להשיג מצליח היה ישראל,

 עונש ללא ויוצא עד־מדינה של
 הסכם עושה היה לפחות או כלל.
 לעונש וזוכה התביעה עם טעון

 הדברים במצב אולם שבקלים. קל
 תמימותו נוצלה כי נראה הנוכחי

ל מעתה יהיה והוא התייר, של
 למשך המדינה אוצר על מעמסה

 שיוצא תחת הבאות, השנים עשר
לאלתר. מהמדינה גירוש צו נגדו

מישטרוה
ד3ז מיבצע

 תרועות הרבה
סטטיסטיקה מעט

 של במדיניותה שינוי כאן ״היה
 להיות נהגנו כה עד המישטרה.

מח אבל המשתמשים, עם סלחנים
 סוח־ של שמעצרם מוכיחים, קרים

 לזמן השוק על משפיע רי-סמים
)48 בעמוד (המשך
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