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מל להם שטומנים חושדים החלו
כודת.

 לנפט אחר קונה נמצא בינתיים
 הסחורה את לו למכור מיהרו והם

ביותר. טוב במחיר
 האחראי מי התעניין לא בן־גל
הוא לישראל. הנפט מכירת לכישלון

 שכאילו למיפלגה, השייך שווייץ
 ישראלים גורמים על־ידי נחשף

עויינים.
 אל- נרצח השנה בפברואר 20ב־

 הבורסה באולם המבצע טרוביץ.
ש בן־גל, טוכלר. את מוריץ של

 הרצח, בליל לביתו אותו הביא
הראשון. העצור היה

כדי לשזוייץ יצא מיוחד שליח
שבו אם לבדוק החשבונות ש

בשיחת המינלגה. של ״ם הסוד
: ע י ד ו ה ן נ הוא לארץ טלב
ש ו ש ח ל ה כל ב י ס ו י א

ש נראה אך לארצות־הבריח, שב
ב נפט במכירת שהשקיע המאמץ

 זמן שיחלוף אותו לימד אחת, פעם
 מקום למצוא יוכל שהוא עד רב

 הוא אם ברור לא זה. בענף בטוח
 הניסיון אחרי בעסקי־נפט המשיך

המאכזב.
 דע- על העלה לא החולוני הצעיר

 השתלשלות על להודיע שעליו זו
 הוא ראשית, למישטרה. ו.פרשה

 בעסקים להמשיך ברצונו שאם ידע
 כזו חשיפה להם״ יפה שהשתיקה

ב השתלבותו אפשרות את תהרוס
 גם במישטרה הודאה אלה. עסקים
 לחזור כשירצה צרות לו תגרום
 לו שאיש חשש גם הוא לארץ.
לו. יאמץ

 לארץ. בן־גל חזר זמן כעבור
 מים- המון איתו הביא במיזוודתו

 מההת- חלק ביניהם מחו״ל, *כים
 האמריקאי ושותפו שהוא :תבויות

 בעניין ישראליים גורמים עם יהלו
לארץ. נפט זכירת

 ב- החומר כל את איכסן בן־גל
 נוהג היה שאותו עבודתו, זדר

הפרשה. את ושכח !נעול,

טי זגב לי  פו
לרצח

 כשהתפו- ורגע כשנה פני ■
 חשאי, יהודה ח״ב פרשת צצה /

ל  מגירת את לפתוח מיהר דג
 עבודה ח״ב חשאי, זולחן־עבודתו.

 1981 בספטמבר הגיש ולמוני.
בי שבה לראש־הממשלה, !אילתה

 שבעי- הדבר נכון ״אם לדעת ש
על שנעשו מסויימות, נפט קות

 נפט לרכישת ישראל ממשלת יי
 ,1981 עד 1977 בשנים גורמי־חוץ

 לשר לחוק בניגוד עמלות יתנו
 הדבר נכון ואם ישראל, ממשלת

 ן״ מודעי יצחק הוא האמור והשר
 חומר מאוד מעט היה לחשאי

 אחרי העביר הוא שאותו (משי,
 להניח סביר למישטרה. ממושך מן

מ מידע אליו העביר שלישי וצד
 במיפלגה מודעי של פוליטי ריב

 זה מידע לבדוק ומבלי ליברלית,
 בעיתונים. כותרות לעשות אץ וא

 שמודעי התברר קצר זמן תוך
 בכפו. עוול לא על ואשם

שותפו, שמא לבדוק מיהר בן־גל
 שידע שלישי גורם — אחר אדם ו
 את שהעביר הוא — הפרשה ל

לחשאי. חומר
 מדובר שאין העלתה, בדיקה

 מעו־ היה הוא שבה בפרשה לל
 במי- וגם חשאי בפרשת גם ב.
 ששר־האנר־ ברור, היה בן־גל רה
 ה־ בקניית מעורב אינו עצמו זז

 מדיניות בקביעת אלא חורה,
'בד.

 ל־ התכתובת את החזיר בן־גל
 אותה. ונעל גירתו

 העולס כתב שערך בחקירה
 זמן שבאותו גילה, הוא ה
ד,מיפ של עסקן לשווייץ א
 מבן־גל ביקשו שעבודה ה

 נסע הוא בשווייץ. כסף ;פקיד
 במים־ מדברים מה על לראות -י

 ליש־ קצרה בשיחת־טלפון :תו.
 שלדעתו שאמר, למי אמר אל

 הוא מה על יודע איננו שאי
ב חסוי חשבון שום ואין דבר,

ל צ

 תקופה באותה גיששה המישטרה
 נמצאו בן־גל של בביתו באפילה.
 עב־ יומן־עבודה רבים, מיסמכים

ש הטלקסים גם וכמובן כרם
ל נפט למכור נסיונו הוזכר בהם

ישראל.
 על- אלה בפרשיות נחקר בן־גל

 לחקירות־הוגאה היחידה חוקרי ידי
 צוות צורף לחקירה הארצי. במטה

 זי־ בנימין של ממחלקתו מתוגבר
רואה־החשבון הועמד בראשה גל.
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בן־גל חשוד

במגירה פוליטית פצצה

פייט. נורמן חבוש־הכיפד,
 על בן־גל סיפר החקירה במהלך

 עיסקי- על האינדונסים, עם קשריו
 בארץ עליהם יודע שהוא נפט

 ברונו עם קשריו ועל ובחו״ל,
אלה. עסקים סביב שנוצרו מאייר,
 מרחב של המיוחד החקירה צוות
הת וולף, צבי של בראשו ירקון,
ומני הרוצח בגילוי בעיקר עניין
ה התמקדה הדברים מטבע עיו.

 כעבור ואכן, זה. בעניין חקירה
 המאמצים נשאו שבועות, חמישה

 יעמדו שני־שגיא ורונן בן־גל פרי.
 תיכנון של בחשד לדין, בקרוב
 ).2378 הזה (העולם הרצח וביצוע
 לחקירת הופנו שהמאמצים מכיוץ

ה חקירת נדחקה אלטרוביץ, רצח
 סיפר שעליהן הכלכליות פרשיות

לקרן־זווית. בן־גל
 מפקד ערך הרצח פיענוח אחרי

אברהם תל־אביב, מחוז מישטרת

 שבה מסיבת-עיתונאים תורגמן,
תע הכלכלית החקירה כי הסביר

 של לאנשיו הארצי, למטה בור
 כישורים ניסיון, בעלי שהם זיגל,

בפרשה. לחקור ואמצעים
 ב־ לראשונה פורסם שכבר כפי
 לחקירה יש ),2379( הזה העולם

 גם נרמז אז שונים. אפיקים זו
 הורחבה עתה הפוליטי. האפיק על

זו. יריעה
 מידע היה בן־גל שלחוקרי ברור
ה על חלקי, דווקא לאו מסויים,

ה אלה. בעמודים שתוארה פרשה
 רוצים הם אם היא המכרעת שאלה

בה. לחקור להמשיך יכולים או
 לראות יש זה, עניין לבחון כדי
 המי- בראש היום העומדים מיהם

שטרה.
 איבצן, אריה הנוכחי, המפכ״ל

הר שקודמו, אחרי לתפקידו מונה
 על- בזק בפעולת הודח שפיר, צל
 היה בורג. יוסף הפנים, שר ידי
 בקול שהתפוצץ אחרי קצר זמן זה

 שבו אפרסק, תיק סיפור גדול רעש
 שבהן שחיתויות על בבירור נרמז

הפוליטי. הדרג מעורב
 אינו שהמימסד ברור, לאיבצן

 שהיה כפי פוליטי, בזעזוע רוצה
 לפני רבץ יצחק של חלקו מנת

 כאשר שילטונו, את איבד שהמערך
 אשר צור, מיכאל פרשות נחשפו

 שלא ברור, במימסד ואחרים. ידלץ
חקי אם מפולת למנוע יהיה ניתן

ממשלתי. לדרג תגיע כלשהי רה
 שר־ פרשת היא לכך ההוכחה

 אהרון לשעבר, העבודה־והרווחה
 שר־הדתות שבהיותו אבו־חצירא,

 גרמה הפרשה לדין. והועמד נחקר
בבחי המפד״ל של מוחץ לכישלון

 נם את הציתה האחרונות, רות
המ את והחלישה העדתי המרד
 — הפרשה את שחקרה חלקה

 לו יעמוד האם זיגל. של מחלקתו
חד פוליטית בחקירה היום כוחו
ה אשיות את לזעזע העלולה שה.

ן הישראלית חברה

״פחד
,,גדול

 חקירת של הראשוני שלג ׳ף*
מ החקירה אחרי עקב בן־גל

כ ידוע הוא תורגמן. ניצב קרוב
 לא אומץ־ליבו אך אמיץ, איש

הס בגלל הנוכחי. במיביזן יעמוד
 הועבר הכלכלית החקירה תבכות
 המצוי הירקון, ממרחב בה הטיפול

הארצי. לפטה ידיו, תחת
 הפוליטית הצמרת נצבת עתה

 שמעולם מיבחן לפני והמישטרתית
 בימי לא אף בפניו, עמדה לא היא

רא של השחיתות פרשיות חשיפת
 נגד המאבק או ,70ה־ שנות שית

ה הפשע כראשי אז שהוגדרו מי
 שאין בן־גל, של מעצרו מאורגן.

 אלה, בעניינים דק־רקק שהוא ספק
 יסודית לחקירה פתח לפתוח יכול

:הבאים העניינים של ומקיפה
 אפשר לראשונה ראשית, •
 באמת מתנהלת איך לחקור יהיה

 ישראל, של הנפט קניית מערכת
 נכבד חלק המדינה מוציאה שעליו

 נשימה באותה הלאומי. מתקציבה
 עמלות־הנשק, את להזכיר אפשר

ביותר. מפוקפק מעמדן שגם
 זאת מחקירה כתוצאה שנית, •

 ולתמיד אחת לגלות יהיה אפשר
 אחרים או אלה כספים אכן אם

 בנק לחשבונות דרכם את מצאו
 מיפלגות מומנו שמהם באירופה,
 פוליטיקאים אף ואולי מישראל,
בודדים.

 על מקפת חקירה שלישית, •
 חשיפת תאפשר בשווייץ הנעשה

 ישראלים של כספים הברחת שיטת
 על־ידי שחור הון שהלבינו רבים,

 בל- לחשבונות בדולרים הברחתו
אלה. תי־חוקיים
 שיסודותיה המתבקשת, החקירה

ב המישטרה, בידי נמצאים כבר
 בן־גל שמסר המפורטות עדויות

 הזה בהעולם שפורסמו ובפרטים
 מהיועץ מיוחד אישור מצריכה לא

המישפטי.
 את ספק ללא תקבע ״החקירה

 כמדינת־חוק. ישראל של דמותה
מ האחרת האפשרות על המחשבה

החו אחד אמר גדול,״ פחד עוררת
 ישן אינן הוא כי שהתוודה קרים,

ה לצוות שהצטרף מאז בלילות
■ ציטרין כן־ציון חקירה.
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ש זה דקורטור, אצל בארץ דתי
 בחלון־הראווה. הנעליים את מסדר

 צבעים שילוב אותי לימד הוא
 דיפלומה. גם לי יש עקבים. ושילוב

 להעמדת אבזרי־עזר מייבא גם אני
חלו ומסדר ראווה בחלון נעליים

 נעליים חנויות כמה של ראווה נות
ידועות.״
 למי- בסמוך הכביש. את חוצים

 פזורות נעליים יסם. נעלי שטרה
המד על פינה. ובכל מקום בכל
 תלויות נעליים הריצפה, על פים,

 נעליים בכניסה, נעליים חבל. על
הח בעל ברמוכה, אלי בסלסלות.

 חנותו את שפתח צעיר הוא נות׳
 ז לפה ״למה חדשים. שלושה לפני

 יש אלי אצל טוב.״ ביזנס זה כי
ולילדים. לגברים לנשים, נעליים
מ פה: קונים אנשים מיני ״כל

 מרמת- מרמת־אביב, מיפו, ים,בת
 עורכי־דץ, מנווה־אביבים, השרון

 אני מאיפה שחקניות. מהנדסים,
 הצ׳קים על זה את רואה אני ? יודע

באח הנעליים כל אצלי שלהם.
 הוא אני אבא, יש אצלנו ריות.

 תמיד — נוח לא נשבר, האבא.
מחזירים. לא כסף אך מחליפים,

ו אלגנטיים קבקבים אצלנו ״יש
 בורדו, לבן, בציבעי אופנתיים

 יש שקל. 750ב־ רק אפור, שחור,
 בתכלת בוורוד, קיציות נעלי־בד
 קלועים זמש סנדלי יש ובכתום.

ליל נעלי־ספורט יש שקל. 450ב־
 נעליים יש ולנשים, לגברים דים,

 ייבוא. נעלי ויש מקומית תוצרת
ה: עשוייה. היא ממה עליון הנ

 מפורט ועליו פתק יש נעל ״בכל
 סינתטי סוליה עור, ביטנה עור,

עור.״
 זה עור? סינתטי סוליה זה מה

 מסתכל, אלי סינתטי? זה או עור
 לא ״באמת משיב: ובסוף חושב,
 סחורה פה מחזיק אני אבל יודע.
 בית־חרושת של למשל טובה,

 לגבר. לקיץ קבקב הנה, אידיאל.
 הארץ תוצרת למעלה, עור הכל

ב זה את יש שקל. 700 כמובן,
 שחור. קוניאק, בז׳, :צבעים הרבה

 ממש פלסטיק סנדלי אצלי יש
 שקל. 200 — כסף בלי מציאה
 ייבוא סנדלי ולבן. ורוד בצהוב
 3 של ועקב פעמונים עם הודיים

שקל. 900 עור, הכל סנטימטר,

ט מע כ
דיזגגוף

ד ף• מי  בשם חנות נמצאת לאלי ס
•  הם החנות בעלי מירא. נעלי ״

אקס חבות זוהי פאני. ויצחק מירד■
ב מהודר. ראווה חלון קלוסיבית,

 בבית־מרק- כמו מסודר הכל פנים
בהת והמחירים ומבריק נקי חת,
 הרבה כל־כך למה שקל. 1795 : אם

ביפו? כסף
 עולה נעל אותה עזורי אצל ״כי

 אלינו יותר. לירות אלפים בעשרת
 מחיפה, הארץ, מכל במיוחד באים

עכשיו הנה, מעכו. ואפילו מנתניה
 שלוש וקנה מעכו זוג פה היה

 קונים פה לנו יש נעליים. זוגות
 דבר מחזיקים לא אנחנו קבועים.

 אנחנו מעולה. מאיכות רק פשוט.
 פה היחידה האקסקלוסיבית החנות
 היינו זה לפני שנתיים. כבר באזור,
בגלל עברנו? למה שאנן. בנווה

אישיים.״ עניינים
 ש־ הפלסטיק סנדלי עולים מדוע

 כסף? הרבה כל־כך בחלון־הראוה
 הרי זה לירות! אלף 18 כמעט

בריא. ולא נושם לא זה פלסטיק,
 יצחק עונה מדברת!״ את ״מה

 דקות פלסטיק רצועות ״אלה פאני
מה הנעליים דרכן. נושמת והרגל

 המיפעלים את מחזיקית הזה סוג
 רווח כמה באיטליה. גדולים הכי
 80 בערך זוג? כל על לנו יש

אחוז.״
 ביפו, ועוד כאלה, מחירים אחרי
ה עד לצעוד הוא שנשאר כל־מה

בק עוגיית לקנות הקרובה, פינה
 אם ולהחליט ומתוקה עסיסית לווה

 זוג של במחיר זוגות שני לקנות
 ביפו אחד זוג לקנות או אחד,

דיזנגוף. כמעט של במחיר

תמרורים
ד ל ו  _ ליונה אכיב, בן, • נ

הטל איש קירשנבאום, ומוטי
 ההצגה מצוות וכיום לשעבר וויזיה

השבוע. על יורד־ם
 שירי, בכורה, בת • ה ד ל ו נ

 האב וקסלר. ושלמה לפליפיה
 מועדון — הסליק מבעלי הוא )27(

בתל־אביב. עברי
ה נ ו ה קרן כיושב־ראש • מ

 שינוי ח״כ ישראל-אמריקה תרבות
הוא ).53( וישוכסקי מרדכי

וירשוכסקי ממונה
קלסית מוסיקה

 ויר- דיניץ. שימחה את החליף
 של מושבע חסיד הוא שובסקי
קלאסית. מוסיקה

ל ב י  אלף מאה של פרס • ק
 הפולני הקולנוע בימאי דולר

הבר איש בימאי ויידה, אנדרי
 אלב־ פרס את באתונה קיבל זל

 לאנושות, תרומתו על אונסים סנד
 ועל הסוציאלי לקידום לחופש.
 הציג הוא שבה כבימאי עבודתו

גבוהה. איכותית יכולת
ר ח ב המוע כיושב־ראש • נ

 לישכת של החדשה הארצית צה
 יצחק עורו־הדין עורכי־הדין,

דן נבחר לממלא־מקומו ננר.

מוחלט רוב

 הלישכה ראש ממקורבי שיינמן,
ליכאי. דויד הפרופסור החדש,

ע נ מ  לפתיחת מלהופיע • נ
הספ הצייר במדריד שלו תערוכה

 דאלי סלוואדור הקשיש רדי
לפתי לצייר. עדיין הממשיך ),78(

 רישומים 400 של התערוכה חת
 חואן ספרד מלך באו שלו וציורים

 פליפה ראש-הממשלה קאדיוס,
 הספרדית. החברה וצמרת גונזאלם
 לראשונה, מוצגים, אף בתערוכה

שלו. חדשים ציורים
ל ב י  יפה לספרות פרס • ק

 הסופר־ ,סמיילי! ב׳ קנת שם על
 מגד, אהרון הישראלי עיתונאי

באח שתורגם האל, עש סיפרו על
לאנגלית. רונה

ר ט פ  חיל- ממפקדי אחד * נ
 שיף. מנחם אצ״ל, של הקרב

 היה האצ״ל. קרבות ברוב השתתף
 בידי שנשבו החטופים מרזושוני

̂  הפך המדינה קום אחרי ההגנה.
איש־עסקים.
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