
קוהן שר ודאון דואה
״ האנשים את הכרתי . . . ו ג ר ה נ ש

מישטרה
ה גרו העוע״ה זר

 שהתרוגן אחרי רק
מתפקידו השומר הושעה

ב לד,תברר החלה 1980 במרס
 של מסובכת פרשה השומרון נפת

 נגד תלונות והועלו שוד, מיקרי
פעו שיתפו לכאורה אשר שוטרים

נמש החקירה השודדים. עם לה
 בינתיים הניבה ולא רב זמן כה

 וביניהם החשודים, השוטרים פרי.
 כל המשיכו אברגיל, חנניה רס״ל
במישטרה. לשרת עת אותה

במיש־ מישהו כי חשש אברגיל
 לבדות ומנסה לו מתנכל טרה

לעורך־ פנה לכן נגדו. עדויות
 מישטרה איש אופק, דויד הדין

עזרתו. את וביקש לשעבר,
 עורך- שלח 1980 באוקטובר

המישפ־ לייעץ תלונה אופק הדין
 ההאשמות את בה פירט הוא טי•
 בדה אברגיל שלדברי השוטר, נגד

נגדו. ראיות
ה התוצאה ־ביניים. תגוכת

אב :מיכתב־ד,תלונה של מיידית
 תפקידו מכל לפתע הושעה רגיל י

סני את הפתיע הדבר במישטרה•
 היה מדוע להבין יכול שלא גורו׳

חו שמונה לתפקידו כשר אברגיל
נג החקירה תחילת אחרי דשים

ולהש להתגונן העז כאשר ורק דו,
 ה־ היועץ באוזני גירסתו את מיע

מתפקידו. הושעה מישפטי
 שנית אופק פנה 1980 בדצמבר

 לברר בבקשה המישפטי, ליועץ
 קיבל בתשובה ההשעיה. עניין את

 יעקב הד״ר על־ידי חתום מיכתב
המ לפרקליט בכיר סגן בן־אור,

 החקירות אגף על שציווה דינה,
ישר מישטרת של הארצי במטה

תגובו את בדחיפות להמציא אל
 כדי אופק. של לתלונתו תיהם

והתחמקות, דחיה אפשרות למנוע
 תגובת־בי- להגיש בן־אור ציווה
החקירה. נסתיימה טרם אם ניים,

 מגיע כגר אפריל שחודש כיוון
 התקבלה לא תגובה ושום לסופו,

או עורו־הדין שוקל מהמישטרה,
 מבית־המיש־ לבקש אפשרות פק
 המיש־ את לזרז לצדק הגבוה פט

לפחות. לתגובת־ביניים טרה,

תעופה
ציפור רו1,ליה

 לייצר גיסה קוהן אנטוזי
 בברית־המועצות דאון

— משם לפרוח בדי
 מיפעל לו יש והיום
בארץ דאונים לייצור

חד שהמחבלים אחרי ״שבועיים
 ממונעים, דאונים עם לגליל רו

 בכרמליה, לדאות הלך שלי חבר
 חיכתה נחת כשהוא חיפה. שליד

 היו השוטרים מישטרה. ניידת לו
ביד.״ חבלן להם שיש משוכנעים
 הזה בכלי־ד,תעופה השימוש

 ה״האנג-גליי- וזהו והולד. נפוץ
 הוא כאשר גלשן־ד,אוויר. דר״,

במיו יותר, קשה הדאייה ממונע,
 30 לשאת יכול הוא ההמראה. חד

 הופך הוא ואז נוספים, קילוגרמים
קטן. מטוס למין

 נפוץ לא עדיין הדאייה נושא
 וחברי אחרות, בארצות כמו בארץ

אווי לגלישה הישראלית האגודה
הקדו הדיעות על מתלוננים רית
 הספורט על לאנשים שיש מות
הזה.

 בארץ, הדואים יושב־ראש מספר
 עצמו שהוא ),34( שגיא אהרון
 הדואים בעיות על אל־על, סיים

ל גרועה תדמית ״יש :בארץ
התאו אחרי בעיקר הזה, ספורט

נהר אנשים שהיו. הקטלניות נות
 לצער־ שלהם. פאשלות בגלל גו
 חוסר בגלל קרו התאונות כל נר,

 מיג- של חמורות וחריגות משמעת
הדו של ומזג־אוויר בלות־טיסה

בתחילת היו התאונות עצמו. אר,

 היה הידע הספורט. של התפתחותו
להת התחיל הדאייה ספורט קטן.
לב כשהתחילו ,1967ב־ רק פתח
 עשה-זאת- בשיטת דאונים נות

בעצמך.״
 היכר- לגמרי. משוגע משהו

ב שנהרגו האנשים כל את תי
 קו־ אנטולי מגלה בארץ,״ תאונות

 בארץ. היחיד הדאונים יצרן הן,
מ שחרגו מישגים עשו ״כולם

 נהרג, הראשון האגודה. של התקנון
 תיקן והוא התעקם. שלו הדאון כי

בהיו ואז, אסור. זה בעצמו. אותו
 והתרסק. נשבר הכלי באוויר, תו

מ עשוי דאון בעצמו בנה השני
 קר היתד, בינונית שרוח פלסטיק,

 ממש היה זד, בקלות. אותו רעת
 הוא לא־הכרתי. התאבדות מעשה

 בעצמי אני סביר. לא סיכון לקח
ה ממקום פעמיים אותו סילקתי
 והוא יוזמה שתפס עד המראה.

 היה השלישי למבוא־חמה. הגיע
 דאיית-רכס, ניסה הוא נסיון, חסר

ונס הסתבך רב, נסיון שמצריכה
 לא הוא מערבולת. לאיזור חף

נפל.״ ואז שם לתפקד ידע
 לארץ הגיע רוסיה, יליד אנטולי,

 את מכיר הוא שנים. עשר לפני
מברית־ד,מוע עוד ד,דאונים נושא
 עד הובי, בשבילי היה ״זה צות.

 אחד, מיואש שלי, חבר שפגשתי
 שהעז בגלל עליו התלבש שהקג״ב
 האנטי־קו־ דיעותיו את להשמיע

פיט הם בפומבי. ועוד מוניסטיות,
 וחסמו עבודתו ממקום אותו רו

 משהו. לעשות אפשרות כל בפניו
 ממקום התעופפות על חלם ואז

 הלך — צורה באיזושהי מושבו
 משהו תוצרת־בית, מטוס בניית על

לגמ משוגע משהו ויטוס. שיתקפל
מציאותי. בסים כל וחסר רי

 לו אין הזאת שבדרך ״ראיתי
 רעיון את לו הצעתי סיכוי. שום

 ה״הנג־גליידר״. הממונע. הדאון
 והתחיל הרעיון על נדלק הנא

 בנושא וספרות חומרי־גלם לאסוף
 המי־ נמשך שנה כחצי רב. במרץ

 זו בתקופה הדאון. לבניית רוץ
סביבי. רבה פעילות שיש הרגשתי

 רצו שלפתע אנשים, מיני כל
 לי הציעו שלי, חברים להיות

 שלנו טוב חבר אחד יום הצעות.
 נגדנו. החשדות על לנו וסיפר בא

 את ■לעזוב התבקשנו מאוחר יותר
 ,1972ב־ קרה זה כל רוסיה. אדמת

 נגד גדול מישפט התנהל כשברקע
 לחטוף שניסתה יהודים קבוצת
 היה הנושא איתו. ולברוח מטוס
■ביותר.״ רגיש

 מייצר היום הטבע. עם לכד
 90ס/ס משלו. במיפעל דאונים קוהן

 מיועדים מייצר שהוא מד,דאונים
 היו הראשונים הדאונים לייצוא.

 פלסטיק. ויריעות במבוק ממקלות
 עשרה של מגובה קפצו אז אבל

 משוכללים, הדאונים כיום מטרים.
 ואלומיניום בד־מיפרשים עשויים
לע שצריכים תעופתיים, וברגים

 כדי מאוד גבוה בסטנדרט מוד
מכירה. אישור לקבל
להמ אפשר כאלה דאונים עם
קי חמישה עד של לגובה ריא

 ק״מ. 111 עד של ולמרחק לומטר,
העולמי. השיא זהו

דולר. 1300כ- דאון עולה היום

קס מצנח, גם צריך לדאות כדי
שו ואביזרי־מדידה ריתמה דה,
 שהכסף לאותם ספורט זהו נים.

 לדבר. למשוגעים או בכיסם, מצוי
 מוהילבר יורם היה מהם אחד

 שהגיע במיקצועו, אדריכל ),32(
ב שקרא כתבה באמצעות לדאייה

פלייבוי. האמריקאי ירחון
 מספר. הוא זד״״ על ״נדלקתי

בעצ לדאות ולמדתי דאון ״קניתי
 היה זה הראשונים. בין הייתי מי.

 לבד. זה את לעשות לגמרי משוגע
 אני היום בחיים. שנשארתי מזל

 אני מסוכן. מאוד היה שזה יודע
 כך. להתחיל אחד לאף מציע לא

 להיפך, פחדתי. לא אז מה, משום
טבעי. לי נראה זה

 זה ההרפתקני. באופיי ידוע ״אני
 טוב מרגיש אני אבל מוזר, יישמע

 להסתכל כזאת. שלווה מין באוויר.
 להיות בשקט, מלמעלה העולם על

הטבע״. עם לבד
 דואים. 200כ- בארץ יש כיום

 מחיל- רבים טייסים הדואים בין
ש כאלה וסתם ומאל־על, אוויר

לטוס. חולמים
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 1הזמ זה החורף. של הכבדים מהבגדים להשתחרר הזמן זה ונעים. בחוץ אביב שלום.
 הרגשה לי ונותנים ונעימים קלים דלתא של והגופיות התחתונים לדלתא.

 צבעוניים אופנתיים, רכים, הם לגעת; מזמינים ממש ואביבית, טבעית
 וחפשית טבעית הרגשה 100^ סרוקה, כותנה 100?סומחמיאים-

כ? את ולפנק להתפנק כמוני, להרגיש אותכם מזמינה אני
 עצמי בשרות המזון בחנויות להשיג בדלתא. המשפחה

בו בחנויות ל- כ התחדשו המובחרות. ההלבשה ובחנויות ה

לגעת. שמזמין משה! כאן יש

227771 הזה הסולם
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