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ההולנדי בכלא לנדסבוגו ורם
וחץ טובים, פיס״ס תנאים ־

ה נפשי דינ ר ת ו גי לו כו סי פ

״ א! ל פ ב ת או

מ יפד. יתנהג שלנדסברגר בתנאי
נל כאשר הקרובים. בחודשים אוד
 הישראלי עורדהדין על־ידי חצו

ה יורם, של המבודד מאסרו לסיבת
ל נסיון על מידע בים שיש סבירו
פרי על-ידי מהכלא יורם את הבריח

 מבחוץ. חבריו של נועזת צה
 עורך- שהעלה השנייה, ההצעה ־

 אמנה שאין למרות כי היתה הדין,
 יישלח והולנד, ישראל בין כזו

 לישראל, הדין משורת לפנים יורם,
 בבית־כלא עונשו ריצוי את ויסיים

 מישרד־המישפטים אנשי ישראלי.
 הקרוב בזמן לדון עומדים בהולנד
בי תשובה. וימסרו האלה בהצעות

יש קונסול גם בעניין מטפל נתיים
 הנמצא צרפתי, יגאל בהולנד, ראל

יורם. עם מתמיד בקשר

להו פסולות דרכים מיני בכל סים
ש הברירה ואם מדעתי. אותי ציא

 למות, או להשתגע היא בפני תהיה
 זה בין אבל למות. מעדיף אני אז

עדיין. רב המרחק התאבדות ובין
מ לי יצאו ההולנדים בקיצור,

ול ביורוקרטי מישטר פה יש האף.
 גוף. שום על פיקוח אין גוף שום

 טובים תנאים לי היו כאשר גם
 גם בחדר. הזמן רוב נעול הייתי
 ו־ ציבעונית טלוויזיה לי יש עכשיו

 ז לא ומה קסטות, עם רדיו־טיים
 כנרית ציפור באקווריום, דגי-זהב
 אני בוקר. מדי השכמה לי שעושה

 לשעה לחצר איתי אותה מוציא גם
או משחרר אני יום. כל טיול של
 ומתיישבת חוזרת תמיד והיא תה
אבל מאוהבים. ממש הכתף. על לי

ים3ד1ר
י

 לנדס- יורם עשה ובנעוריו
 עוד בעיתונות. כותרות ברגר ייו

 הפליליים במעלליו התפרסם :קטק
 רבות שנים הרבים. בסישפטיו

 שלו מישפט כל זכה עדיין וחר־כו
 מיש- על־ידי נרדף הוא :כותרות.

עבי בכל בו חשדו כי ישראל זרת
 תל- באזור שהתבצעה מתוחכמת ה

 ארוכה סידרה אחרי ולכן, !ביב.
 ב־ החליט ומאסרים, מישפטים !ל

 בארץ מזלו את למצוא 1975 זנת
 עורו״הדין סניגורו, בעזרת וחרת.

 ו- ישראל את יורם עזב רום, !שה
 היטב התפרנס שם לאנגליה. ;יגר

 ידיד כל ברוחב־לב בביתו אירח
מישראל. זבא
 לנד- חוזר הניכר מארצות גם אך

 בישראל. הצהרונים לכותרות וברגר
 שתיא- כתבה פורסמה כחודש פני

 שילטונות על־ידי כנרדף אותו ה
 בכלא- מצוקתו על סיפרה :ולנד,

 גורלו. מר על ובכתה !הולנדי,
 בשבוע שפורסמה נוספת, כתבה

 עורך־הדין כי לספר ידעה זעבר,
 עם שם ונפגש להולנד נסע כבר יום

 להיטיב כדי הכלא ושילטונות ורם
 ל- כוונה יש וכי מאסרו, תנאי ות

 את שיסיים כדי לישראל, הדרו
 בארץ. מאסרו :יכסת

 ה- רום עורך־הדין עם בפגישה
 הפר- וזזה לתעולם התבררו זבוע

 נש- שבגללה העבירה הבאים. זים
 של עבירה היא בהולנד יורם ט

 נשדדה 1976 בשנת מזויין. זוד
 אמסטרדאם. במרכז תכשיטים נות

 תכשיטי- נשדדו עצום. היה שלל
 מיליון 8כד יותר של בערך ו.ב

 בכת- שוטר נורה שוד באותו וקל.
 הירפתה לא הולנד וסישטרת ו,

ל שהגיעה עד המיקרה !חקירת
 יורם התגורר תקופה באותה דם.

 ב- לעיתים לבקר ונהג :אנגליה,
 של במרחק קטן בבית־קפה ולנד.
 נמצא השוד, ממקום רחובות ולושה
 בינלאומי נהיגה רשיון ובו רנק,

 בעלת ותמונתו. יורם של שמו ל
 כאדם יורם את זיהתה ית־הקפד.

 לעיתים לבקר שנהג ,חוזה,״ שם
 ואשר שלה, בבית-הקפה רובות

 השוד. בבוקר גם שם יה
 היה יורם של שקו־ההגנה מאחר
 ואליבי, הכל, של מוחלטת כחשה

הש באנגליה, יום באותו היה פיו

 אחד הוא כי מישטרת־הולנד תכנעה
 לא מלבדו שאיש מאחר השודדים.

 משילטונות הולנד ביקשה נתפס,
 לקחו ההליכים הסגרתו. את אנגליה

 יורם הוסגר 1979 ובשנת רב, זמן
להולנד.

סני שני על-ידי שיוצג למרות
 על יורם הורשע הולנדיים, גורים
 בית־הקפה בעלת של עדותה סמך
התבי מאסר. שנות לשלוש ונדון

 עונש־ במישפט ביקשה עצמה עה
 יורם בלבד. שנה חצי של מאסר

 ובפרוצ- העונש, חומרת על עירער
 הוחמר בישראל, בלתי־מובנת דורה

 שנות לשמונה נדון והוא עונשו
 כזו אפשרות אין בישראל מאסר.
כלל. קיימת

על
שיגעון

}  בתא במאסר, יורם ידטב אז ף
• מ חף הוא כי וטען מבודד, •

 אלא לצאת מורשה אינו הוא פשע.
ו קטנה לחצר ביום, אחת לשעה
 את יחידי. מטייל הוא שם עזובה,

ב מבלה הוא היממה שעות יתר
הפי שהתנאים ולמרות הסגור. תאו
 כלל, גרועים אינם המאסר של סיים
המתמי וההטרדות שהבדידות הרי
השיגעון. לסף אותו הביאו דות

 כעשרים עוד לו שנותרו מאחר
יו שלא חשש והוא מאסר, חודשי

 בתנאים בשלום אותם לעבור כל
 הם בישראל. לחברים פנה אלה,

 במטרה רום עורך־הדין את הפעילו
ב הולנד. שילטונוח על להשפיע

 נפגש בהולנד, רום היה שעבר שבוע
 בית- הנהלת ועם לנדסברגר עם

 עם פגישה נערכה כן כמו הסוהר.
 במישרד־המישפ־ רמי־דרג פקידים

בהולנד. טים
 ההולנדיים עורכי-הדין עם יחד

 והתברר התקדימים, את רום בדק
 על אדם שם נדון לא מעולם כי לו

 העונש ממושך. כה למאסר שוד
 מאסר שנות כארבע הוא הממוצע

 כי הישראלי עורך־הדין הציע לכן
 לנדסברגר, את תחת מלכודהולנד

 יגורש אחר-כך עונשו. את ותקצר
יותר. לשם ישוב ולא מהולנד

זו בבקשה לדון ניאותו ההולנדים

סף

עצמו יורם מסביר פרטי במיכתב
מצבו. את הזה להעולס
 לנ־ יודם של מכתבו להלן

דפברגר.
 בישראל בעיתונות שתואר ,מה

 שלחתי שעה לפני רק מדויק. אינו
 אחרו־ מידיעות לעיתונאי מיכתב

הולך מד. בדיוק לו והסברתי נוו/

 נוהג שאיני למרות וזה איתי. פה
 אתם כתבות;בעיתונים. על להגיב

 אני שאיתו היוזידי העיתון למעשה
 אבל פעם. מדי מיכתבים מחליף
 אפשר ממכתבו כי לו, כתבתי הפעם

 האחת בידי מחזיק שאני להתרשם
 כל צוואה. כותב ובשניה תליה חבל
 כאשר בישראל לידידי שכתבתי מה

מג־ שההולנדים היה בצינוק, הייתי

ה בחצר, טיול שעת אותה מלבד
 שעות 23 במשך עלי נגעלת דלת

 אין כי פה, שמרגיז מה וזה היממה.
 כזה דבר לו שעשו בהולנד אסיר

 שהם כפי ארוכה כה תקופה במשך
לי. עושים

ומ שפוט, אסיר אני למעשה
 ולא כולם׳ עם בבית־הסוהר קומי
כף מעצרי מאז לצערי, אך פד,.

 של בכלא דרכה לא עדיין רגלי
 פה הופעתי שעבר בשבוע שפוטים.

 של הגבוהה ועדת־העירעורים לפני
 מקומיים, עורכי־דין שני עם הכלא,

 באנטי-שמיות. אותם והאשמתו
 על מתקבל לא שזה להם אמרתי
 בבידוד שנים מוחזק שאני הדעת

 רק האסירים, יתר מכל ומופרד
)72 בעמוד (המשך

רום פרקלינז
ארצה! להחזיר

616.

)6 מעמוד (המשך
 נכבד תפקיד ממלאת צה׳׳ל מות

 וקדושה מוסרית המשימה בביצוע
זו.

 ואדירה קדושה משימה לצורך
הער העם של הסופי הפיתרון זו,
מ המולדת שיחדור הפלסטיני, בי

 יהודי, מרחב־מחיה ויצירת זרים
 ואין עצומים, במשאבים צורך יש

שהיא. תרומה כל לדחות
ש השם, ירצה אס אני, מקווה

 והשמדתם בחיסולם לראות נזכה
 בעהי״ת אויבינו, כל של המלאה

 השלישית, ישראל מלכות ובהקמת
אכי״ד.״ המשיח, ולביאת בכ״א,

 15מה־ מליב״י, רשמי מיכתב
 סגן־אלוף בידי החתום בספטמבר,

 במישרדי שמישהו מעיד בכר,
 מתעלוליו עמוקות התרשם ליב״י

 על לך מודים ״אנו :לוי של
ישר לביטחון לתרום העז רצונך

 כמותך וירבו יתן מי (ליב״י). אל
כוח.״ ישר בארצנו!
 לוי שיגר זו מתשובה מעודד

 ל־ זהים מיכתבים באוקטובר 9ב־
 ול־ לשר־הביטחון ראש־הממשלה,

רמטכ״ל.
תרו על בזאת להודיעכם הנני

ישר לביטחון לקרן הנכבדה מתי
 ל־ שתועבר צה״ל ולהתעצמות אל

הנ לאומי. לביטוח מהמוסד ליב״י
 הסכומים כל את לליב״י תורם ני

 לביטוח מהמוסד להם זכאי שאני
 מלאה קיצבודנפות והס לאומי,

 שנה למשך לרכב, וגימלת־ניידות
. יותר. או

יהו מחיה מרחב־ יצירת לצורך
השלי ישראל מלכות והקמת די

 הפית־ את לבצע צורך יש שית,
הפ הערבי העם של הסופי רון

ה הסופי תפיחרון ביצוע לסטיני.
מ אדירים, סכומים יעלה פלסטיני

 טרנספורט תאי־גזים, ריכוז, חנות
ועוד.
ול ישראל לביטחון הקרן על

אלה. כספים לגייס צה״ל התעצמות
 לליב״י תורם הנני כך לשם

 וגמלת־הניידות קיצבת־הנכות את
ו הלאומי, מהביטוח מקבל שאני
 סגן־אלוף של בקשתו חרף זאת

 מחצית רק שאממש בכר, יהודה
התרומה.

וק צדיק זכר בן־גוריון, דוד
 ישראל ראש־ממשלת לברכה, דוש

 מה חשזב ״לא :אמר הראשון,
 עושים מה חשוב הגויים. אומרים
!״ היהודים

הע בחיר שהוא היהודי, לעס
 שבעמים הטוב סגולה עם מיס,

המ הזכות יש שבגזעים, והטהור
 את סופית ולחסל להשמיד לאה

 הערבי העם את ובמיוחד אויביו,
 מרחב־מחיה ליצור כדי הפלסטיני,

ה ישראל מלכות ולהקמת יהודי
 האלו־ ההבטחה על־פי שלישית,

 יהושע של המוסרי הדגם ולפי קית,
נון. בן

 מוסרי עם שהוא ישראל, עם
 כמוהו, מאין וצדק שלום רודף

 טוהר על בקפידה השומר והומניסט
 זר. סיבצע רב ברצון יממן הנשק,

וי הפלסטינים של סופי לפיתרון
יהודי. מרחב־מזזיה צירת
 ביריות עוד להסתפק אין כן על

 כמו עלובים ובמבצעים באוויר,
 תל קיביה כפר־קאסס, דיר־יאסין,
המת ושאתילא. צברה אל־זעתר,

1 גמור לו אומרים — במצווה חיל
שנז השם, ירצה אם אני, מקווה

 המוגמר, על לברך /בקרוב כה
 צדקנו משיח ויבוא בעהי״ת,

ה ישראל מלכות ותוקם בב״א,
אמן. שלישית.

 לוי קיבל זד. מדהים מיכתב על
ה את הנושאת מרפול, תשובה
בנובמבר. 2 תאריך

 צה״ל לדובר פנה הזה העולם
 עונה הרמטכ״ל אם לדעת וביקש
 בכתב־ידו במיכתבים אישי באופן

 כתב הוא אם לליב״י, לתורמים
 קרא הוא ואם ללוי כזה מיכתב

המיכתב. תוכן את
— לשאלה דובר־צה״ל תשובת

 לכל בכתב עונה הרמטכ״ל — 1״
 2ב- מיכתב נשלח ואכן — 2 אחד!

הת לא הרמטכ״ל — 3 בנובמבר!
 במיכתב, הכתובים לדברים ייחס
 ל- התרומה על לתורם הודה אלא

בלבד.״ ליב״י
■1 ציטרין ציון כן \


