
ומוות נשות זאת תחת ומאסו. נשפט היה

ש עונ
 עם לשותפות נכנס אחדות שנים
 חברת־נסיעות טורם, מדינה חברת

הצד בין הסכם היד. ת. בי ני א תל־
 בי- הרווחים לחלוקת באשר דים

 לא מעולם לדבריו אולם ניד,ם,
 תמיד והוא ממשי׳ מאזן נעשה
חשבון״. ״על חלקו את קיבל

 היה שנדמה אד,די מרדים. בשלב
 דין־ לו מלתת מתחמקים כי לו

 החברה, רווחי על מדוייק וחשבון
 עומדת החברה כי חשד בו עלה

 לפרוש החליט והוא להתמוטט
גדו הפסדים שיסבול לפני ממנה
לים.

 כי למדינה־טורס, הודיע הוא
 חברת־נסי־ ויסתח מהעסק יפרוש

גר זו הודעתו שלו. פרטית עדת
חש ומלאה עכורה לאווירה מה

 איש כל עבד. שבה ׳בחברה דות
מירי הבאים מהלכיו את הסתיר

 עשה אז בכל. חשדו והכל בו׳
 האחת הטעות את שוורץ בנו

בחייו. לו שעלתה
לה היחידה הדרך כי חשב הוא

מה ליטול היא מכספו חלק ציל
 ושוברים כרטיסי־טיסה, חברה

 הי־ מה מהארץ. ׳ולנסוע (ואוצ׳רים)
 — זו אחרונה בנסיעה מטרתו תה
 שותפיו חילוקי־דעו׳ת. יש כך על

לב התכוון הוא כי חשדו לעסקים
 עצמו הוא לצמיתות׳ מהארץ רוח
ול לספרד לנסוע התכוון כי טען

ולח חבי׳לות־תיור כמה שם ארגן
 שבאותם סיפר כראיה, מייד. זור

 בישראל, גוססת אמו היתד. ימים
 אותה משאיר לעולם היה לא והוא
ערירית. למות

לב הצליח לא הוא אופן, בכל
 התגלתה מיקרי ׳באופן רחוק. רוח

בו ׳באותו עוד לשותפיו נסיעתו
 שונים. בהליכים פתחו יוהם קר,
ל וביקשו במישטרד, התלוננו הם

 נמלט. עבריין כעל עליו הכריז
האינ בעזרת ספורות׳ שעות תוך

 של בנמל־התעופה נעצר טרפול,
 ב־ במעצר ישב כאשר ציריך.
 רגע, בכל למות אמו עמדה שווייץ

 ארצה. שיחזירוהו התחנן והוא
כרטיס- את בעצמו מימן לבסוף

 כמה וכן שנעצרתי, אחרי רים
ש — לאחר־מכן נוספות פעמים
 היכן שהיא דרך בכל לו אודיע

 מקרן שנשדדו התכשיטים נמצאים
 זאת, אעשה שאם לי והבטיח אור,

 מהו יידע לא ואיש אותי, ישחרר
 אבי־ אהרון כתב כך המידע.״ מקור

ב המוחזק הרצל, של אחיו טן,
 בפניה כך על הצהיר הוא צרפת.

לבג״ץ.
 את ביטלה השיחרורים ועדת
 חפשי, להתהלך אהרון של רשיונו

 שלישים שני כבר שריצה אחרי
 ב־ בל״ל 'בשוד חלקו על מעונשו,

 גם ישב זה שוד בגלל רמת־אביב.
ממאסרו. שברח עד אביטן, הרצל

 עורו־ ,אהרון של סניגורו לדברי
 של רשיונו נשלל יפתח, דויד הדין

 כ־ ורק אך חופשי להתהלך שולחו
 פסולים, ומנימוקים אמצעי־לחץ

ב הדיון כלל. רלוונטיים שאינם
 מוחלטת, בסודיות התקיים וועדה

 ראיו־ את הביאו וקציני־המישטרה
ה נוכחות ללא הוועדה לפני תיהם
ועורך־דינו. נאשם

 לא שאם לי אמר סביר ״מר
 הוא התכשיטים, היכן לו אמסור

 ואמר לכלא... אותי להחזיר ידאג
 לעשות בעיה כל תהיה שלא לי

 בית- איננה שוועדה מכיוון זאת,
 זה בבג״ץ אביטן. הצהיר מישפם,״

 בית־מיש־ ידון הוועדה החלטת על
ה כי מצפה אביטן ואהרון פט,

אחרת. תהיה שם תוצאה

כסרט ע׳מרני שדגונים ומופר־ לויתן מישפטן
שפת־היס על בג״ץ

 פונה כחוק, שלא ממנו נשלל יונו
 המיש־ משחק שאותו לעורך־הדין,

 לו מסביר וזה לויתן, עמיקם פטן
 לו עורך הוא לעשות. עליו מה

ומח העלית׳ בבי׳ת־המישפט סיור
 מאבק אמרי הרשית, את לו זיר

בדשפטי.

 ב־ שפת־הים על שצולם בסרט
 השחקנים גם משתתפים תל־אביב

שליט. ונחום מוסקונה אריה

ט שפ י מ
נדע עודא

ס בי סרו מ
 אכיטן הרצל ללתק

אחיו. על רו׳כצת
 ניצנדמישנה כי מצהיר ״הנני
טפו־ ימים לי, הציע סביר שימעון

(מימין) ארי כן־ השופט
ההליכים תום עד

 שבו ביום והגיע לישראל הטיסה
אמו. נפטרה
וה יום 15ל־ מיד נעצר הוא

 כתב־אי־ נגדו הגישה פרקליטות
 הכולל הסכום פירמה. על שום
אל 10 היה שלקח השוברים של
 השתמש מתוכם אך דולר, פים
 מימן שבהן דולר, 2,000ב־ רק
 הוחזרו הכספים יתר טיסתו. את

 בגלל זאת, ובכל הפרקליטות. לידי
ביק הארץ, מן לכאורה בריחתו

 עד ייעצר הוא כי הפרקליטות שה
נגדו. ההליכים תום

 ״ראיתי הכיניים. כימי כמו
 אדם היה הוא בכלא, נמק אותו

 דובר הסורבון, בוגר תרבותי,
 כמו בשבילו היה אבו־כ׳ביר שמות.
סני אמר ימי־הבי׳ניים,״ של צינוק
 חסך לא הסניגור שיינמן. דני גורו,

השו מהכלא. לשחררו כדי מאמץ
 כל את שמע אבן־ארי אריה פט

 אדם לפניו כי והבת הטיעונים
 לעולם קשר לו שאין נקי עבר בעל

 לשולחו החליט זאת בכל הפשע.
ההליכים. תום עד למעצר

 אך וזקוף, גבוה אדם היה ״הוא
 נפלה, רוחו ושחה, הלכה קומתו

 חדש, בדימוי עצמו את ראה והוא
 מכריו. אמרו אסיר." של דימוי

 ועיר- אחרון מאמץ עשה סניגורו
 טיעונו העליון. לבית־ה׳מישפט ער

 ושיכנוע רגש מלא כל־כך היה
 אחדי לו. נעתר שבית־המישפט

 שוורץ בנו שוחרר מעצר חודשיים
מאב׳ו-כב״ר. ויצא בערבות

 להקמת בתוכניותיו המשיך הוא
וטי בעורכי־דין התייעץ החברה.

 חברת נגד אזרחית בתביעה פל
 דולר, אלף 80 סך על מדינ׳ה״טורס

 לו, חייבים היו דבריו לפי שאמנם
 עצמו את להציג המשיך הוא אבל

לשעבר״. כ״אסי׳ר
 צאתו אחרי חודשים שלושה

 אבל מודעת הודיעה מבית־המעצר
 37 בן עת. ללא מותו על בעיתון

 שממנה ׳מחלה מהתקף־לב. נפטר
 אי־ לכלא. נכנם טרם סבל לא

 כי מדעי באופן להוכיח אפשר
 אינו מוות אבל אותו, הרג המעצר

מדוייק. מדע

ויטו אריזות שלשמווח

שתים של במחיר
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