
 התברר הרופא, על־ידי שנבדק אחרי התקף־לב. שקיבל בטוח
 לגבו. שחדר מכדור לו שנגרמה מפציעה נבעה הרעה הרגשתו כי

אלטרוביץ. יעקב את והרג שירה הרוצח, של מאקדחו נורה הוא
 האמבולנס של הרפואי הצוותרזמוץ

גבר. לשמואל ראשונה עזרה מגיש
והיה ברע, חש במדרגות עלה כאשר לביתו. בדרך היה גבר

 הנושא בגלוי. כך על לדבר נושים אינם
 של כשמצבה היום, ובמיוחד עדין, הוא

 מהם רבים אך מעורער. עדיין הבורסה
 שמוצאם רבים, כספים כי יפה, יודעים

ל דרכם את מצאו פליליות, מעיסקות
 של למפולת עד האחרונה, בשנה בורסה
׳.83 ינואר

מצ הישראלי התחתון העולם בידי
אדי כסף סכומי ביומו יום מדי טברים

נו השקעה אפיקי להם המחפשים רים,
 סמים, עיסקות כספי וריווחיים. — חים
 רווח הימורים, כספי לקניה, מכירה בין
 אלה לכל סרסורים. ודיווחי פריצות של

 נוח. מוצא בבורסה ההשקעה היתד■
 להצהיר, צריך לא בבורסה הרווחים על
הש תיק לעצמו לפתוח יכול אחד וכל

אחר. או זה ברוקר אצל קעות

 הביאו עוד כל ויפה, טוב היה זה כל
ופטו גדולים רווחים בבורסה העסקים

 התחילו כאשר אך ומשאלות. ממס רים
 שונה התמונה היתד. השערים, מפולות

שהשקי התחתון העולם אנשי לחלוטין.
 תוך הפסידו שותפים, של כספים גם עו

 ולעתים מהשקעתם מחצית ימים כמה
״סי לשמוע מיאנו והשותפים יותר׳ גם

 על מניות, בשערי הידרדרות על פורים״
 טכניים. תיקונים ועל מדי גבוהה בורסה

ו — בחזרה הכסף את פשוט רצו הם
מהר.

 מחסומים
המישטרה של

בבור הגבוהים שהרווחים מאוד יתכן
ה בעולם גורמים מעט לא הביאו סה

לע אפשר שבבורסה למחשבה, תחתון
 המתלווה הסיכון ובלי — רב כסף שות

ה את הפכו והם — פליליות לעיסקות
 שלהם. העיקרית הפעילות לזירת בורסה

 ״סיר- של אחת עיסקה על לפחות ידוע
 מהאנשים, שכמה מסויימת, פנייה טור״

 המישט- של ״11ה־ ״ברשימת הנמצאים
מעו היו התחתון, העולם אילי של רה,

בה. רבים

 שהשקיעו התחתון, העזלם נשי
י  מנהלי ברוקרים, באמצעות בבורסה י

 ובלתי-מורשים, מורשים ויועצים תיקים,
 איפוא, דרשו, ובלתי־רישמיים, רישמיים

למע להאזין ומיאנו בחזרה, כספם את
 רקע על הרחב. לציבור שסיפרו שיות

 איומים על רבות ידיעות התפרסמו זה
 ידועים, תיקים מנהלי של חייהם על

 וכבר לקוחותיהם, בבחירות נזהרו שלא
 הקשורה סחיטה, בפרשת חשוד נעצר

לבורסה.

 אל- יעקב נרצח אמנם אם לדעת אין
 הטילה המישטרה זה. רקע על טרוביץ

מפ זה ואין החקירה, המשך על איפול
 מכנים הנרצח של מכריו כל כי תיע

 כל להכחיש ומנסים שקט״ ״איש אותו
 אין התחתון. העולם עם אפשרי קשר

 עם קשר שיוצר שמי כלל הכרחי זה
 מי עם אכן, יודע. התחתון העולם אנשי
 פועלים פעם לא עסק. לו יש בדיוק
 אנשי באמצעות התחתון העולם אנשי
״נקיים״. קשר

 שבו המקום היה השבוע השני ביום
 אלטרו־ יעקב של גופתו מוטלת נמצאה

ה דיירי במחסומי-מישטרה. מגודר ביץ
נוע כשהם האיזור פני על עברו רחוב
ל ומשתדלים וזעזוע, חרדה מבטי צים

ש העז הגשם במהירות. פניו על עבור
 על שהצטברו הדם כיתמי את מחה ירד,

 עזבה יעקב, של אשתו שרה, המידרכה.
העדי והיא ילדים, אין לזוג ביתה. את
ועב יגונה, עם לבד להישאר שלא פה
 עד מישפחה, קרובי בחברת לשהות רה

הבי לחזור ותוכל צערה על שתתגבר
תה.

 קלט לא עדיין השקט אוסישקין רחוב
 אלטרו־ יעקב אך האסון. את לחלוטין

 לא קר-רוח, לרוצח קורבן שהיה ביץ,
ישוב.

טי הנץ אלגו ח
)7 מעמוד (המשך
 הנמנע מן לא עכשיו, אך שרון. תומכי

 משולשת ברית החרות בתנועת שתיווצר
 ארי־ יורם לוי, דויד את שתיכלול חדשה,

 ל- יציעו וארידור לוי ארנס. ומשה דור
 הבלתי-נמ- התקפותיו מפני הגנה ארנם
 ולארנם החדש, יורשו על שרון של נעות
לסרב. קשה יהיה

בעיות
מישפחתיות

 שי- יעשה הנראה, ככל שרץ, ריאל ט
 חדים כלי-נשק וכמה בכמה נרחב מוש 4'

 מיש- תהיה מהם אחד ארנס. נגד במאבקו
 הוא האמריקאי אחיו ארנם. של פחתו

 ממשלת של ביותר החריפים ממתנגדיה
 הוא מזה״: ״גרוע אף בנו ואילו בגין,
 שמאל איש הישראלית. מצפן תנועת איש

 ר בארצות־הברית, עתה הנמצא קיצוני,
 באוניברסיטאות פעילה תעמולה מנהל

ישראל. ממשלת נגד קליפורניה
הת יגאל, ארנם, משה של בנו פרשת

 במדור קצר קטע פירסום בעיקבות פוצצה
 סופר ).1938 הזר! (העולם חמרזזלת רחל
 נשואה שהיתר, צעירה משוררת על שם

 ירושלמית במסיבה ופגשה צעיר למשורר
 בין ארנם. יגאל — שיער מגודל צעיר
פר התפתחה מצפן איש ובין האיש אשת
 הצעתו את דחה ארנם ויגאל אהבה, שת
להת — בן מנחם המשורר — הבעל של

 — השניים השבוע. ימי במשך באשה חלק
 נטלו גרינפלד-בן, יעל והאשה ארנס יגאל
 ל־ 1979 בשנת נסעו בוסמת, הבת, את

ה פירסוס שם. הם ומאז ארצות־הברית,
 על־פי בן, מנחם את הביא הזה קטע

 שבו פלונטר סיפרו לפירסום שלו, עדותו
כולה. הפרשה על לב בגילוי סיפר הוא

שבי את גם לנצל עשוי שרון אריאל
מ האמריקאים של המופגנת הרצון עות

 בימים כיורשו. ארנס משה של בחירתו
 במישרד־ שרון של לשרותו האחרונים
 להתפטר, רצה לא עדיין כשהוא הביטחון,

ל רישמית בצורה האמריקאים הודיעו
 בראש שרון עומד עוד כל כי מחצה

ל יועבר לא הישראלי, מישרד־הביטחון
 מטוס של לפיתוחו חיוני מידע ישראל
 שרון של פיטוריו על נודע אך הלביא.

 והאמריקאים — ארנס של מינויו ועל
 העיכובים כל כי נודע לפתע הפשירו.

ואפ הוסרו, החיוני המידע של דרכו על
הלביא. את לפתח יהיה שר

 של רצונם שביעות את להבין אפשר
 איש כמעט בארנם הרואים האמריקאים,

 ארצות־הברית אזרח היה ארנם משלהם.
 כמעט, רצוף באופן הזאת המדינה ותושב

ב גם קשור היה הוא .1958ו־ 1939 בין
 הנשק בתעשיית נוספות רבות שנים משך

וב באלמן תפקידיו בתוקף האמריקאית,
 היד־ ארנס ישראל. של האווירית תעשייה

 של בירתה בסיאטל, אז להתארח בה
 אר־ של שבצפון־מערבה וושינגטון מדינת

 מיפעלי־נשק נמצאים שם צות־הברית,
 הסנא־ של מעוזו היא זאת מדינה רבים.

 הידוע, האמריקאי הנץ ג׳קסון, הנרי טור
הנל מתומכיה היה רבות שנים שבמשך

בקונגרס. ישראל של ביותר הבים
 לעצמם לומר גם יכולים האמריקאים

 כל נורא נץ אינו הכל, לאחר שארנס,
ש הגיוני אדם הוא כשרון, ושלא כך,

 הם שקול. משא־ומתן עימו לנהל אפשר
ב ארנם עמד כאשר כי זוכרים בוודאי

 במסע־ הכנסת של הח״כים מישלחת ראש
 להסביר כדי לארצות־הברית, ההסברה

 השלום תוכנית את ישראל דוחה מדוע
 פא־ דהיום, הסעודי והמלך הנסיך־דאז של
 הסעודית שהתוכנית לפתע אמר הוא הד,
 חזר ארנם השלום. בכיוון קטן״ ״צעד היא
 עליו. שנחת ההתקפות מבול אחרי רק בו

 ארנס היה כבר כאשר חודשים, כמד, לפני
 שיגר הוא בוושינגטון, ישראל שגריר
 ל־ שלא והמליץ ,,לראש־ו־,ממשלה מיכתב
 בגדה ההתנחלויות בעניין לכת והרחיק

 את להדליף שדאג מי אז היה המערבית.
ל ארנם נאלץ ושוב לעיתונות, המיכתב

 לחזור ולמעשה מתכוון, הוא למה הסביר
בו.

 האמריקאים, שבידי העיקרי הקלף אך
להע יכולים שהם הביטחוני הסיוע הוא
 ממנה. למנוע או — ישראל למדינת ניק

הפי חשוב כמה עד יודעים האמריקאים
 בעיני ישראלי נשק של העצמאי תוח

 להשתמש יוכלו והם החדש, שר־ד,ביטחון
זה. בקלף

■ פרנקל שלמה
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