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יכו אז ורק מספר, ימים בתוך נד.
 חי אתר. כי למישהו להודיע לת

•וקיים.

ה די מ  בחתי
קצין של

* ב מתרכזים כמעצר חיים ן כל מועט הוא האוכל ארוחות. י י
הבג הזמן. כל רעב שהייתי ,בך

 אבל מהוהים, היו שקיבלתי דים
ש השמיכות אך לפחות, מכובסים

 מעשרות מזוהמות היו לי ניתנו
 ולא לפניי, בהן שהתכסו אנשים

ניקוי. או כביסה כל עברו
 את לאבד התחלתי שבת ביום

 כמו חסר־אונים ולהרגיש התיקווה
 מעורו- מילה אף שמעתי לא כולם.
סבי האנשים ומסיפורי שלי, הדין

עש יושבים כולם כי הבנתי, בי
 ללא — ויותר יום עשרים רה,

 יערך מתי מידע בל וללא מישפט
מישפט. להם

 הצבאי החוק לפי כי לי, הסבירו
חתימ סמך על אותי לעצור אפשר

 35ל־ בכיר שיפוט קצין של תו
כלל. למישפט להביאני בלי יום,

 וכל תעסוקה, כל שם היתד. לא
 כל למאורע. הפכה פתיחת־שער

 כדי נפתח השער כי קיווה אחד
 כדי לדין, סוף־סוף אותו להעמיד

 כך אחר בגורלו. יעלה מה שידע
 התיק כי שלי, עורר־הדין לי הסביר
ב נמצא אינו אחד כל של האישי

 הצבאי לפרקליט מועבר אלא כלא,
ה את להעמיד אם החלטתו לשם

 לשופטו או משמעתי לדין עציר
ארו פרוצדורה זו בית־דין. לפני
ב העצירים יושבים ובינתיים כה,

צורך. כל ללא גרועים תנאים
ש אחרי בבוקר, הראשון ביום
 ששי הגיע בכלא, יומיים ישבתי

וסי נפגשנו שלי. עורך־הדין גז,
 הוא שקרה. מה כל את לו פרתי
 לעשות והבטיח מאוד, אותי עודד
לשיחרורי. הכל

 הוא בבוקר, השני ביום למחרת,
 לדון החליטו כי לי וסיפר חזר

 ולא שיפוט, קצין לפני מייד אותי
 צבאי. בית־דין לפני להעמידני

הצ מצידו גדולים מאמצים אחרי
מהפ שלי התיק את להעביר ליח

 שאוכל כדי הכלא, אל רקליטות
מייד. שם להישפט

 שכפרתי ואחרי לשופט, נקראתי
הור מילים, כמה ואמרתי באשמה

 ימי 28ל־ אותי דן והשופט שעתי
 3ב־ נשפטתי תנאי. על מאסר

ב מהכלא ויצאתי אחרי־הצהריים,
 שעות אותי עיכבו בלילה. 10 שעה

ציוד. להחזיר בדי
 כדאי שלא מאז, אותי הזהירו

מי ואולי צה״ל, עם להסתבך לי
 הזה הראיון את לי יזכור שהו

 בגללו. צרות אי־פעם לי ויעשה
 ואי- צה״ל, ״זה לי: אמרו כולם

היי כאשר אבל !״להתווכח אפשר
 האחרים על והסתכלתי בכלא תי

 הם אבל יוצא אני שמחר וידעתי
 גורלם על מידע כל ללא נשארים

 שאצא שברגע לעצמי הבטחתי —
 אשכח ולא להם אדאג ןהחוצה,
אותם.
 מורים של דבריו כאן עד
נימגי.

 במדינת־ישראל אחד כל כמעט
 לאותם ונתון מילואים, ■ חייל הוא

 נימני מורים את שהביאו חוקים
 על- אזרח נעצר כאשר למעצר.

 זכאי הוא האזרחית, המישטרה ידי
 עורך- או למישפחתו לשיחת־טלפון

 מוסדר הדבר שעות. 24 בתוך דינו
 הוא ביותר הגרוע במיקרה בחוק.
 ואחר־כך שעות. 48 במעצר יושב
 השומע אזרחי, שופט לפני מובא
במקום. לשחררו ויכול אותו

 אלוף־מישנה מדרגת צה״ל, קצין
 ל- מעצר צו להוציא יכול ומעלה.

הע דברי את לשמוע בלי יום, 15
 להאריך אפשר גירסתו. את או ציר

 יובא בטרם יום 35 עד כזה מעצר
שופט. בפני העציר כלל

 נמשכת מילחמה שבה במדינה
 מילואים חייל הוא ואזרח שנים

ב חייו של שלישים שני במשך
 יהיו לחיילים שגם רצוי ערך,

מינימליות. אזרח זכויות
■. אלון אילנה
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רמאי!

 קוג׳אק כי דפלינ, מאן ית יי*
/ להר היודע פיקח, יהודי הוא * /

 במגע, איתו הבאים אנשים שים
 קבע לשונו,״ ובחלקלקות בהופעתו

הו הוא השבוע. ולך דויד השופט
 ב־ וכתב קוג׳אק את ותיאר סיף

 הנאשם של ״חזותו כי פסק־הדץ
 ומעוררת מכובדת פניה על נראית
במק מזכירים פניו ותווי אמון,

 רובע- ג׳י אדוארד השחקן את צת
סון.״

לידי תכשיטים לקנות רוצה הוא
הצעירה. דתו

 תפקיד את לשחק היטיב הוא
 בבחורה המאוהב המזדקן, הגבר

לכ כדי הכל לעשות ומוכן צעירה
בתכשי הציץ הוא ליבה. את בוש
 שלף החנות, בעל לו שהציע טים
 ואפילו דולר אלף 30 סך על צ׳ק
המחיר. על התווכח לא

 כי חשב חנות־התכשיטים בעל
הסביר הוא חייו. עיסקת את ביצע

 ואמר מעט, הירהר הצ׳ק, לקבלת
 יקנה כי הראוי מן אולי בעצם כי

 הוא היפה. לידידה תכשיטים עוד
 על המשוך נוסף, צ׳ק מכיסו שלף
 דולר, אלף 40 סך על בנק, אותו
נוספים. תכשיטים ובחר

 מלא כל־כך היה בעל־החנות
שעי הענקית, מהקניה התלהבות

ה שיצא אחרי מייד סונוורו. ניו
 מחנות־התכשירים, העשיר לקוח
 הוא שבו הבנק לסניף הסוחר מיהר
 את והפקיד חשבונותיו, את מנהל

 מינהלית טעות בגלל הצ׳קים. שני
 על- הסוחר של חשבונו אפילו זוכה
ו הסכום, במלוא סניף־הבנק ידי

 למשוך הסוחר היה יכול רצה, אילו
בעיות. בלי מחשבונו הכסף את

המר הביצוע מחלקת איש אולם
 את לידיו שקיבל בל״ל, של כזית

 הבנק כי גילה אותם, ובדק הצ׳קים
 נמחק המערבית הודו באיי הזה
 מרשומות לכן קודם שנה כבר

 את וחיסל הבינלאומית הבנקאות
 היה הצ׳קים של ערכם עסקיו.
נכתבו. שעליו הנייר כערך

 לא התכשירים סוחר של חשבונו
 אלף 70 של בסכום כמובן זוכה

 כך על להתדיין עומד והוא דולר,
הבנק. עם

 את לחפש מיהר התכשיטים סוחר
ושם רמדה, במלון המכובד הקונה

 להפתע הבחין ושם לת־בנימין,
 או מתוך טבעות בשתי הרבה
שוורץ. לאלפונסו שמכר
 ואח המישטרה, את הזעיק הוא

 שהתח; קוג׳אק אל הגיעו חקירות
 בדצפו רק ונתפס בחיפה, במלון
 ,התרם אחרי יחצי שנה ,1982

 ז התברר קוג׳אק של בחקירתו
 המזויים הצ׳קים את כי מישטרה

 שי בשם ישראלי מאזרח קיבל
 לי 50 כבן גבר אברמוביץ, עון

 סיפר, גם קוג׳אק פלילי. עבר
 נו! צ׳קים מצויים אברמוביץ בידי
 בנק אותו על המשוכים פים,

 דולרי למיליוני המגיעים סכומים
 הת קניית לפני כי הסביר, הוא
 ליר אברמוביץ עם נסע שיטים
 ע לקנות כדי העתיקה, שלים

 נר אולם האלה. בצ׳קים !זהב
 זהיר היו הערבים הסוחרים כי

 לפיו בפח. נפלו לא והם יותר,
 תכשיט לקנות התוכנית גמלה

בתל־אביב. בחנות
 את קוג׳אק מסר הקניה אחרי

 מג וקיבל לאברמוביץ, תכשיטים
כולה. העיסקה משווי 159׳0כ־

 הגי? לב־און ליה התובעת
 ד אשר קוג׳אק, נגד כתב־אישום

 בדרג שימוש של באשמות דה
 כ< אך לאחר, והתחזות מזוייף

במירמ דבר קבלת של באשמה

הבא־נ אנשים להרשים היודע ניקה, יהודי הוא ..קוגיאק
השופט קבע נו,״ דשנו ובחוקדקות בהופעתו במגע, איתו

מ׳ ותווי אמון ומעודדת מכובדת נראית הנאשם שד ..חנותו
הבינסון. גי׳ ר אדואד השתקן את במקצת מזכירי□

 אברהם טעה. לא ולך השופט
 ב- על־ידו שהורשע ),55( קוג׳אק
 אומנם לאחר, ובהתחזות מירמה

 אך המנוח. לשחקן מאוד דומה
ב המשחק סבאלם טלי אינו הוא

 המישטרה קצין בתפקיד טלוויזיה
עב הוא קוג׳אק אברהם קוג׳אק.

בדין. השבוע שהורשע ריין
 היה היטב והלבוש המרשים הגבר
 על מזוייף, גרמני בדרכון מצוייד

 1980 בשנת שוורץ. אלפונסו שם
 ברחוב לחנות־תכשיטים נכנס הוא

כי לבעל־החנות, והסביר הירקון

 כי לו שמסר העשיר, לתייר פנים
 וסיפר ומדה, במלון מתגורר הוא

בארגנ העיסקיות הצלחותיו על לו
טינה.

 הצ׳ק את בדק התכשיטים סוחר
 לא בחרדת־קודש. מקוג׳אק שקיבל

 סוחר־תכשי- אפילו רואה יום כל
 הוא כזה. נכבד סכום על צ׳ק טים
 אינטרד בשם בנק על משוך היה

 מסאן־ונסן בנק אינווסטנזנט שונל
המערבית. הודו שבאיי

 בעל כי קוג׳אק הבחין כאשר
בקשר בעיות כל עורר לא החנות

 חדרו את עזב זה כי לו התברר
 בלי ונעלם הקנייה אחרי קצר זמן

 למי- מיהר הוא עיקבות. להשאיר
 וכי אותו, הונו כי והתלונן שטרה
הכסף. ובלי הסחורה בלי נותר

 של הנמרצים חיפושיה למרות
 אלפונסו נמצא לא המישטרה,

 הוא כי גדול חשש היה שוורץ,
יימצא. ולא ישראל את עזב

 של בעזרו היה המיקרה אולם
 כשנה אחד, יום סוחר־התכשיטים.

באק הסוחר ביקר המיקרה, אחרי
בנח צורף של בבית־מלאכה ראי

 ארוכ טען שוהם, יוסף סניגורו,
 הב ויסוד הנדרשת הכוונה לגבי
 י השופט אך שבעסקה, רמה

 קוג׳ו ההגנה. טענות את קיבל
 מ וחצי לשנתיים ונידון הורשע

בפועל. סר
 אב נגד תלוי נוסף כתב־אישום

 בעזו לרמות נסיון על מוביץ
 מישרד־התייר את דומים צ׳קים

 מיל׳ תישעה של הלוואה ולהשיג
 למישפ כעד הוזמן קוג׳אק שקל.

 הפרע כי ונראה אהרונוביץ, של
| אלון אילנה הסתיימה. טרם
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