
הכרר התובע
ש בזינון, המסיבה מרעיון אמיר התלהב

 השירות־ עם משולבת להיות צריכה היתר.
 את להמשיך לוי האחים את עודד רום,

וגבעות. הרים להם והבטיח הכנותיהם
 הבין יום־העצמאות לפני ימים כמה אולם

 כישלון. להיות עומד שהשירותרום אמיר
 מוקדמות הבטחות להשיג הצליח לא הוא
 ויהודים ישראלים מיודדים תרומות של

 בישראל החייל למען האגודה עשירים.
 הבנקים שלושת המצב. את להציל נקראה

 מתרומותיהם חלק להעביר ביקשו הגדולים
 כדי בניו־יורק׳ סניפיהם דרך לשידותרוס

 שבא גדול בסכום לנקוב יהיה שאפשר
מארצות־הברית.

 יצליח, בזינון הערב שאם הבין אבישי
 שבר קיבל הוא מדוע להסביר ״תקשה הוא
ש פעולה עבור לירות מילית חצי של

ש אחרת, התרמה פעולת בעוד נכשלה,
 הוא הצליחה. שכר־טירחה, ללא נעשתה
 ימים כמה מינון. הערב את לטרפד החליט

 כימעט כבר היה כשהכל המסיבה, לפני
 בניו־ החייל למען האגודה הודיעה מוכן,
מהערב. חסותה את מסירה שהיא יורק

 מובהקים, אנשי־עסקים הם לוי האחים
 תוך האחרון. הרגע של להפתעות הרגילים

 שמהן חדשות, הזמנות הוכנו שעות כמה
ב החייל. למען האגודה של שמה נעדר

לישר מהללויה שההכנסות נאמר הזמנות
בישר חיילים למען ■לאגודות יוקדשו אל

אל.
ה של עורך־הדין התקשר המסיבה ביום
 חיים אל בניו־יורק החייל למען אגודה

 ״היו ללוי, הציע הוא נפגש,״ ״בוא לוי.
או לחסל נצליח אולי אי־הבנות, כמה כאן
 ההזדמנות על שמח לוי הערב.״ עד תן

הישרא האגודה עם מחודש קשר ליצור
עורך־הדין. של מישרדו לעבר ומיהר לית׳

 ישבו בחדר הפתעה. לו המתינה שם
 שני גם אמיר ואבישי עורך-הדין מילבד
 ניו־ של הכללי התובע מישרד של נציגים
 החייל, למען האגודה של עורך־הדין יורק.

 שהוא בכך לוי את האשים נובק, מרטין
שעמד הנשף, את ומציג הציבור את מרמה
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הנחשב מועדודהלילה, של אולמו •את גדשו זרים ואמניס מהארץ
נוספים כאלפיים זינון. מועדון בניו־יורק ביותר לאופנתי היום

כשנוכחו נדהמו, הערב מארגני להיכנס. הצליחו ולא בחוץ נותרו

 הדוחק נגד שטענו אורחים היו אולם שלהם, הגדולה בהצלחה
האח ברגע החרים בניו־יורק הישראלי המימסד הרבה. והצפיפות

 של רבים מיליונים של תרומות בכך והפסיד המסיבה, את רון
 הופיע ניו־יורק של הכללי התובע החייל. למען לאגודה לירות

למהדרין. כשר היה בה שהכל ומצא למסיבה, הוא אף

 חיים ליד בתמונה. לידה הניצב לוי, חיים איש־העסקים של
 חיים סוניה. אשתו, ולידו יאיר, לעסקים, ושותפו אחיו עומד
דולרים. אלפי עשרות הנשף באירגון השקיעו לוי ויאיר

 העצמאות נשף מארגני
 ביותר והמפורסם הגדול

היפהפיה האמריקאית רעייתו אג׳ :מימין אי־פעס, שנערך

 האגודה של כנשף הערב, באותו להערך
כך. הדבר שאין בעוד החייל, למען
 והתרגז. נפל אליו מהאמבוש נדהם לוי

 ליאון פרקליטו, את הזעיק הוא כשנרגע
 התביעה ■לנציגי להסביר והתחיל צ׳רני,

ההתרחשו מהלך את בניו־יורק הכלל״ת
 היה נובק, עורך־הדין של הרע למזלו יות.

 הנידיורקית התביעה של הבכיר הנציג
 הבין כהן בהן. רונאלד בשם חם יהודי
ה האגודה ■של פנימיות אינטריגות שר?

 ״אני יפה. מיפעל לפיצוץ גרמו ישראלית
 כסף יפסידו בישראל שהחיילים רוצה לא

 לשני כהן הסביר פה,״ שקורה מה ביגלל
ביניהם. לפשר וניסה הצדדים

 של הלחץ בעיקבות שיחה, של בסופה
 החייל למען האגודה אנ־שי הסכימו כהן,

 ב־ שיאספו התרומות את לקבל בניו־יורק
משל אנשים לשלוח הבטיחו גם הם וינון.

ה של בעיצומה התרמה שיערכו כדי הם,
אלף 16 לתרום הבטיח לוי חיים מסיבה.

 •תרומה לירות, מיליון 1,6כ־ שהם דולר,
הוע כהן של בלחצו אחיו. ושל שלו אישית

 2.5 שהם דולר, אלף 25ל־ הסכום לה
לירות. מיליוני
האגו של למוד־התחכמויות צ׳רני, ליאון

 לערוך דרש בניו-יורק, החייל למען דה
סיר האגודה אנשי בכתב. הסכם במקום בו

 זה. את להכין זמן מספיק לנו ״אין בו:
 ומר עורכי־הדין בנוכחות בעל־פה סיכום

ה מספיקים.״ הכללי התובע מישרד כהן

 של ■ושותפו ידידו שהוא היהודי, פרקליט
 בפח נפל ויצמן, עזר לשעבר, שר־הביטחון

הב מצידו כהן שבעל־פה. להסכם והסכים
ה על ולפקח לנשף בעצמו לבוא טיח

התרמה.

 על ״חבל
הכסף״

ל הל * עדון נ  נשף אחרי טען וינון מו
ישר מדינת של 33ה־ יזם־העצמאות 1■
 גדול כה קהל ראה לא מעולם שהוא אל,

 כרטיסים, 540 נמכרו לנשף שלו. במועדון
 אישים 500 אחד. כל דולר 25 של במחיר

 ה־ אל אך תשלום. ללא הוזמנו ועיתונאים
)81 בעמוד (המשך
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 1 יאיר מעליה במסיבה. האורחות אחת היתה
| העצמאות. ביום נשף־המריבה ממארגני לוי,
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