
במדינה
העם

וץ3ה וון־0 עמו? __
 לאייש עתנר, להטיל
 זאדלי להיפצק מחסומים
 איגז ואיש — ליהרג

מה 3לש יזרע
בדדוזים. שחיטד. ערבו מארונים

מארמים. של בהלווייד, ירו דרוזים
— בלבנץ הכל את הרגו הבל
צד,״ל. עמד ובאמצע בעבר. כמו

פדועז
הש שנאלץ הישראלי, האזרח

גו־ לתקוסת־מילואים להתגייס בוע
 ה־ השלישית או השניה — ספת —
 שאלה עצמו את שאל — שגה י

תשובה. היתד. לא לאיש זאת.
 במיל- שרון אריאל פתח כאשר

יע עיניו לנגד עמדו המת־הלבנון,
ל הושגו. לא הם ססוייסים. דים

הם־ התוצאה כאילו נראה רבים
 היא המילחסה של היחידה פשית

 לבדיקת הממלכתית ועדת־החקירה
 לנפילת להביא המאיימת הסבח,

הנדון). (ראה הממשלה
בלבנון. תקוע נשאר צד,״ל אך

 מכה הקור לזזרסוו, באו השלגים
 בפחנות־הפליטים בכפרים, בערים,
המתגו בפליטים לפליטה, ששרדו

בעצי קורח-גג, בלי בשדות ללים
 ב־ במוזנהש־״ריכת הכלואים רים

 וצה׳׳ל השבוע. שהתמרדו אגצר,
ש מבלי — בלבנון תקוע נשאר

 ולק- מה, לשם מדוע, יידע איש
משימה. איזו ראת 9

עו להטיל נאלצו ישראל חיילי
הצו באש לעמוד כפרים, על צר

סיו לערוך מחסומים, לאייש לבת׳
 וכל — <יהרג ואולי להיפצע, רים
 שאין מילחסת־אחים בסיסגרת זה

ש המארונים למען בה, חלק להם
שא־ אחרי לתעב למדו הם אותם
 דרוזים, למען או וצברה, תילא

 הס אותם. מעניין אינו שעניינם
 בשם לבנון, של בבוץ תקועים

 תקר היו האמריקאים שעמיתיהם
ויאם־נאם. של בבוץ בשעתו עים

ב ירדה דעת־קהל, סיקרי לפי
 של הפופולריות האחרונים שבועות
 זה היה לא לתחתית. שרון אריאל

 אריק״ של .המילחמד, — פלא [
 ויר יותר יום מדי אותו משגיאה ^

 שהוא ישראל, של האזרח על תר
ישראל. של החייל גם

מיעוטים
ארוץ אימי

 אחי שקדר, ג׳דבראן
 ערסאת, של עחרו

במישסט זוכה אמנם
דו. עזר לא זה אפל —

שקור עציר
ז האח בגדל הכל

 המכהן אדם של אחיו להיות קשה
ערפאת. יאסר של הבכיר כעוזרו

 בושימסעןים ,מי־ומ שד שמותיהם מופיעים מדוע
לשווייץ? הון בהברחת החשוד שד בנהב־האישום

זילברברג אנשי נל
 מנהל זילברכרנ, שראל ל

 וניהול פיננסי ייעוץ מישרד
 בלוד נתפס בציריך, השקעות

 חשבונות בעלי של רשימה עם
 חשבונותיהם, מיספר ישראליים,

 חת, במטבע החשבונות ותמציות
 מאחריו לעיסוקיו. לשווייץ וחזר

 מל־ על פישטרתית חקירה נשארה
 באמצעותו שהוברחו דולרים יוני

 בגר הברחת של פרשה זוהי לחו״ל.
 קום מאז ביותר הגדולה אולי פים,

המדינה.
 שזילבר־ טענו המישטרה חוקרי

באמ עסקיו את מנהל אשר ברב
 ביטוי* מחזיק אינדקו, חברת צעות

ל מאות ואולי עשרות, של כוח
 השקעותיהם ניהול לצורך קוחות,
 נתפס הוא בחו״ל. חוקיות הבלתי
 על ללקוחות לדווח לישראל כשבא

 כתב־ נגדו והוגש נעצר, מאזניהם,
אישום.

ש על איפול הטילה המישטרה
 פפכ״ל בפרשה. החשודים 58 מות

 בכך. האיפול את הצדיק המישטרה
 חשודים של שמות מפרסמים שאין

זאת לעומת נעצרו. לא אך שנחקרו

רענן כעל־דפוס
באצ׳ד מפקד

ש האנשים, עשרת שמות פורסמו
ל בדי הפרקליטות ידי על יוזמנו
זילברברג. ננד העיד

 עשית
ס א ל פ מו ה

 הקשר מה ז העשרה יהם **
 לחברתו או לזילברברג שלהם ■י

קש היו להם גם האם ז השווייצית
 איתוז עסקיים רים

 אדריכל - חורין כן־ מרדכי
 תנועת לחוגי מקורב מסביון,
ספתכנני היו ואביו הוא החרות.

 עם נסנה עצמו והוא זאב, מצודת
 בגין. מנחם של האישיים מכריו

:בן־חורץ את שאל הזה העולם
הע ברשימת שימך מופיע .מדוע

? דים
 עם ששכבתי מפני :בן־חורין

זילברברג. של אשתו
 ו זידברבג את מכיר אתה האם
 היסב.״ אותו סביר .אני
 סיבה לך יש אולי זאת, בכל

 זילבו־ שד מאשתו יותר רצינית
? בדג

ה האם רציני! מספיק לא .זד.
אני נם ז יותר רצינית שלכם שאלה

 שלי השם מדוע במישטרד, שאלתי
ש למרות העדים, ברשימת מופיע

שו ולא לחקירה אותי הזמינו לא
בכלל.״ איתי חחו

במישטרה? לו אמרו מה
 הזמנה. קיבלתי אם אותי .שאלו

 לא בכלל זה אולי שלא. עניתי
אני.״

 לשעבר מנכ״ל — ינאי שרנא
 בתל- מתגורר ורד. חברת של

אביב.
 זילברברג. את טוב מכיר .אני
עסקים.״ איתר עשיתי
 חשבונות־בנק לו שיש נכון האס
 משיל־ היתר עבורם וקיבלת בוזו״ל
המס? מונות
 לכל היתר לי היה נכון. .זה

 זילברברג. עם שעשיתי העסקים
 ה־ של להצלחות קשור שלי השם

האווירית.' תעשיה
זיל־ של במישפטו תאמר מה

בג? בר
 אתה פה מצויין. אותו מכיר .אני
ז״ עליו לך שאספר רוצה

 לםפר ינאי הבטיח שעבר בשבוע
 זילברברג, ישראל עם קשריו על

ה את הנאשם שיעזוב אחרי מייד
אס לא אני ו.לא. בו חזר מדינה,

 לשתוק.״ החלטתי *•.
 בית-חרו- בעל - כרום יעקב

 טילפנו בפתח־תיקווה. לאריגה שת
 לכם .אין השיבה: אשתו לביתו.

 *־תו.״ לשאול מד,
7 מדוע
 השופפרת. און וטרקה .כך״.

 ברום של לבית־החרישת טילפנו
ב שמו מופיע מדוע אותו ושאלנו
העדים. רשימת

 יודע.״ ואיני מופיע ששמי .ראיתי
הטלפון. את וטרק

 טרק מדוע לשאול שוב, התקשרנו
 השיב: מעוזריו אחד השפופרת.

 ז המוח את מבלבלים אתם ״מד.
נט והטלפון מצלצלים!״ היום בל
שוב. רק

 פמיש- - קאוסטייל שולמית
 למעדנים בית־החרושת בעלי פחת
 רוצה לא .אני בבני־ברק. מיקי

רוצה!״ לא אני לא, לדבר.
 בעל-בית-הד- - רענן מרדכי

 ממפקדי בתל-אביב. ישראל פוס
לתנועת־החרות• ומקורב אצ״ל

* לדבר. מעוניין לא .אני  בו
 החוט. של השני הקצה את נקח
 ז מדברים היתם במקומי הייתם אילו

!״ לא אני ז כן
מוסיקאי. - רב כה מנשה
 איתנו לשוחח הציעה רעייתו
 מתח לו לגרום לא כדי במקומו,

ו המתקדם גילו עקב והתרגשות
שלו. הלב מחלת

זילבר־ את הכרנו ואני .מנשה

 אותו פגשנו רב. זמן לפני ברג
 עם רקד מנשה רבות. שנים לפני

היי בגיו־יורק. סברה בקפה אשתו
מו היה מנשה טובים. ידידים נו

 זמן הרבה היינו סברה. בקפה פיע
חזר שנים כפה לפני רק בחו״ל.

 נהרג זילברברג של שבנו אחרי נו.
 התקרבנו יום־הביפורים במילחמת

 ב- פלט כנראה זילברברג יותר.
 פה בעלי. של שפו את טרה מיש

לה יבוא לא הוא ז מפנו רוצים
 שלו הרופא אם בבית-הפישפס עיד
 שואלים אתם מדוע לו. ירשה לא

 * פישטרה אתם מד. ז שאלות
ז״ שופט

 חל- תושבת - כלנה יוכבד
אביב.

ה ברשימת מופיעה את מדוע
בשווייץ? חשבון רך היה עדים?

 סוכנה לא אני לא! לא! .לא!
!״לענות

 בארץ. נמצא לא — כר* זאב
עיתו המייצג עיתונאי הוא ברט
גרמניים נים

 תושב - יעקוכוביץ יעקב
ה אינו שהוא טוען — תל־אביב

חורין כן־ אדריכל
מצודת־זאג מתכנן בן

 קשר שוק לו שאין הגנץ, אדם
לפרשה.

 אחר.״ ביעקובוביץ -מדובר
 עורך- - קפיטדלגיק יוסף

לאילת. סתל-אביב שעבר דץ,
 את מעלה בעיתון הזה .הפירסום

הר לי שיש יחשבו שלי. המעמד
 אני.״ לא זה אך בשווייץ. כסף בה

 ה־ מפכ״ל העדים. עשרת אלה
 איבצן, אריד. רב־ניצב מישטרה.

 ממיש־ אישור ביקש שהוא אמר
 שפות את לפרסם רד־הסישפסים

 בהחזקת החשודים הישראלים 58
 תפורסם האם בשווייץ. חשבונות
* זוהר מרסל ז הרשימה

ואשתו בחוב מוסיקאי
מילחנזת־העצמאוח מלחין

 המומחה שקור, עימאד אמנם,
 הוא ישראליים, לעניינים ערפאת של

בפרהס יצא הוא שוחר-שלום. איש
 ישראל בין מדיני הסדר למען יה

 בניר איש הוא אבל והפלסטינים.
באש״ף.
 אחיו, הוא מכך הסובל האיש
ב סח׳נין תושב שקור, ג׳ובראן

 עם יחד קטן מיפעל המנהל גליל,
סולימאן. השני, אחיו

 כמה לפני ערובה. ל״י מיליון
 בכך שקור ג׳ובראן נאשם שבועות
הזדהות הבעת בו שיש כרוז, שהפיץ

).2355 הזה (העולם אש״ף עם
 לפתיחת עד בכלא הוחזק הוא

 של בערובה שוחרר ואז המישפם,
 ב- שיא — במזומן לירות מיליון
 גם זמן באותו זה. מסוג סישפם

 היממה, שעות בכל לכפרו רותק
 להתייצב חיוב תוך בלילות, ולביתו
במישטרה. ביום פעמים שלוש

 מהר חיש הסתיים הסישפט אולם
 השופט ג׳ובראן. של גדול בניצחץ

ש ערבי העיקרי, לעד האמין לא
 את לו מסר ג׳ובראן כי העיד

ש זה בעד חשד השופט הכרוז.

 ג׳ובראן המישטרה. רצון את מילא
אשפה. מכל זוכה

 שלו הריתוק לו. עזר לא זה אבל
שוב. נעצר השבוע נמשך.

 שוטר ז קרה פה :מוזר. שוטר
 ג׳ובראן את עיניו במו ראה כי העיד
 מרחק עראבה, בכפר מתהלך שקור

 הכפר מן קילומטרים שלושה של
טח׳נין.

 זו, עדות פי על נעצר ג׳ובראן
 להחזיק ציווה חד, שופט לפני הובא
הסישפם. לתום עד במעצר אותו

השוטר תמוה. הוא העניין אולם

 הסמור בכפר ג׳ובראן את שראה
 — שם להיות לו אסור כי ידע

 במקום? בו אותו עצר לא מדוע
 כדי הביתה, לחזור לו נתן מדוע

ז שם שייעצר
 סוליימאן ג־ובראן, של אחיו טוען
 סח׳- את עזב לא .ג׳ובראן שקור:

 עראבה בכפר ראה השוטר נין.
 שם שהייתי עדים לי יש אותי.
 עדים יש ולג׳ובראן יום, באותו

 סח׳נין.״ את עזב שלא
 בכלא. הצעיר האח יושב בינתיים

שוב.
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