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נוסף. למישפס יועמד והוא מעוכב שיחרורו כי לו, נאמר הבוקר באותו וחיבוקים.

הרף. בלי לו הורו הנעליים!״
 אל להיכנס אנדריי נקרא וחצי 12 בשעה

 שחלפו, בשעות סגן־מפקד״הבסיס. של מישרדו
 המישרד, אל כשנכנס משהו. הנראה כפי קרה
 יושבים שלו הפלוגה מפקד ואת הסגן את ראה

 את שבדקו לו אמרו הם בלתי־פורמאלית. בתנוחה
 עילה כל אץ שהוחרמו שבמיסמכים העניין,

חופשי. ושהוא לדין. להעמדתו
 דרזנין של סיפורו החיים. לכל טירטור

 העלייה עקב לאחרונה, בודד. סיפור אינו
 מנסים מילחמת־הלבנון, סרבני של במיספרם

 על יותר כבדים עונשים להטיל הצבא שילטונות
הסרבנים.
 ידיעה בעיתונות התפרסמה כשבועיים לפני

 העונש את להעלות השילטונות של כוונתם על
ימי־מאסר. 100ל־ בלבנון לשרת סירוב על

 ניתן לא חוקית מבחינה כי שהוברר, אחרי
 הם תרגיל: קציני־שיפוט כמה עשו זאת, לעשות

 לתקופות־מאסר חיילי־המילואים את שפטו
 מהכלא, הסרבן בצאת מייד יום). 35־14(רגילות

 שוב אותו שלחו — סירב אם חדש, צו לו נתנו
לכלא.

 במישטרה משרת מירושלים בנוולגי רוברט
 למחנה־השבויים נשלח שנה כחצי לפני הצבאית.

 התלבטו — כשסירב לבנון. בדרום אל־אנצאר
לבסוף בו. לעשות מה הצבאית המישטרה קציני

 נלקחו החומר כשהוחרם להחזיקו. שאסור החליט הצבאי הכלא שסגן־מפקד החומר זהו
גבע. ודודו ניב קובי של מגוחך ו״ספר ברכס של שירים ספר - ספרים שני גם מאנדריי

 האחרון החמישי ביום סיים דרזנץ נדריי̂ 
 הכלא של בבית־המלאכה עבודתו יום <£את
 התגורר. הוא שבו האוהל אל וחזר הצבאי

 הארגז כשורה. אינו שמשהו הרגיש כשנכנס,
 ובו ארגז זה היה הפוך. היה כסיפריה ששימש
 על־ידי שהובאו שונים וכתבי־עת ספרים עשרות

 קרה, מה לאוהל שותפיו את כששאל האסירים.
 כמה ושהוחרמו חיפוש שם שנעשה לו סיפרו

דברים.
 ,30 בן דרזנין, אנדריי מאוד. כעס הוא

 שנאסר מילואים איש הוא במיקצועו, פסיכולוג
בלבנון. לשרת סירובו על יום 35ל־

 אותו ושאל הפלוגתי הרס״ר אל מייד רץ הוא
 שלא החיפוש את עשו ומדוע החרימו בדיוק מה

 מפקד בחברת שעה באותה היה הרס״ר בנוכחותו.
 ענה הרס״ר הבסיס. וסגן־מפקד פלוגת־הכלואים

לו. שיקראו עד בצד, שיחכה בתקיפות לו
המיכלאה, מישרדי אל אנדריי הוזמן אחר־כר

 לו והראו גבו מאחורי כשידיו אותו הושיבו שם
 כלל התפיסה שלל שהוחרמו. החפצים את

 מדבקה, גבול, יש תנועת של חוברת־הסברה
 מיומנו דפים ושלושה התנועה מהפגנת צילום
אנדריי. של האישי

 מפקד־ החיפוש. את ערך מי שאל אנדריי
 מאוחר זאת. שעשה הוא שהרס״ר לו, ענה הפלוגה

מפקד־ הזו. הטענה את הרס״ר הכחיש יותר

החדש: הטירטוד
היוצאים ובמן 1 סרבני
נשלחים - מהכלא
בחזרה ־ דין 1 אליו

 אסור חומר החזקת של שהעבירה אמר, הפלוגה
 שפרקליט הוסיף, הוא מאוד. חמורה היא בכלא
 לפני יישפט ושאנדריי העניין, את יבדוק הכלא

מאוד". חזק ו״יחטוף צבאי בית״דין
 לפני שיום נזכר הוא קטנים. מרגלים

 קצרים, זמן בהפרשי אליו, ניגשו החיפוש, שנערך
 כסרבני־לבנון, עצמם שהציגו חיילים שני

 אנדריי, גבול. יש של חומר־הסברה ממנו וביקשו
 כל להם לתת סירב לכן, קודם עוד בהם שחשד
 עבירות על נכלאו שהשניים התברר חומר.

 — שניהם בלבנון. לשרת סירוב על ולא נפקדות,
 גבול יש אנשי אל להתקרב ניסו — חיילי־סדיר

 לשיחותיהם, הקשיבו הצבאי, בכלא הכלואים
 הכלא. במישרדי מסתובבים נראו ואחר־כך

 מבחוץ אנשים להביא צורך אין הכלא לשילטונות
 הם אחרת. או זו אסירים קבוצת בין ולהשתילם

 אסיר על המביש התפקיד את להטיל יכולים
 כמו טובות־הנאה תמורת — ממילא שם הנמצא
 המלצה או יותר, טובים תנאים או חופשות
לחנינה.
 אמור דרזנין אנדריי היה השבוע הראשון ביום
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 נעשים הצבאי בכלא השיחרורים להשתחרר.
 במישרדי־ אנדריי כשהתייצב בבוקר. 7 בשעה
 מרשימת נמחק ששמו לו נאמר הכלא,

למישפט. לעמוד שעליו משום המשתחררים,
 מחוץ לחכות עליו היה שעות חמש במשך

 מכינים הזמן כשכל הלוהטת, בשמש למישרדים,
את תצחצח הכפתורים! את ״תסדר למישפט. אותו

 אלא — כאסיר לא .6 לכלא לשולחו החליטו
 תקופת־המילואים את בכלא שירת רוברט כסוהר.

שלו.
 כשסירב ללבנון. שוב נקרא כחודש לפני

 נשפט הוא המניין. מן כאסיר 6 לכלא נשלח הפעם
 סירב, ללבנון, שוב נשלח וכשיצא יום, 21 ל■

תנאי. על יום 20ר ימי־מאסר 35ל־ ונשפט

. מיליארד שווה אחד כל -
)13 מעמוד (המשך

 ולאגודת־ שרים, וכמה כמה מתפקידי יותר חשוב
השרים. כל מתפקידי יותר חשוב הוא ישראל
 שלמה מפעיל הכנסת של ועדת־הכספים את
 הישיבות למען מיסגרת) להפליא(ראה לורינץ
 ולעתים אגודת־ישראל, של הבוחרים קהל ולמען
 כמו העניינים, בשאר עוסקת זאת ועדה כי נדמה

 סעיף זה היה כאילו למשל, המדינה, בתקציב
 ישראל מדינת אגודת־ישראל, עבור נשכח. צדדי
 הטוב ובמיקרה בתורה, כתובה שאינה צרה היא

 בדיוק וכך חולבת, פרה כאל אליה להתייחס צריך
 לשביעות תפקידו, את לורינץ שלמה ממלא
התורה. גדולי של המלאה רצונם

ם ^ שיי  ק
אפליס

 שיש אגודת״ישראל, של שלישי ציג ך
ח הני ל  הוא נחת, רוב לשולחיו מביא הוא שגם ו

 שהיה מי של ובנו ירושלים, איש פרוש, מנחם
 הוא פרוש הרב באגודת״ישראל. פוליטי עסקן
 לעדה הקרובים חצרות־רבנים כמה של נציגם

בירושלים. החרדית
 דרכו את התחיל לורינץ, כמו פרוש, גם

בית־דפוס. של כבעליו
 הקבלנות לעיסקי גם פרוש נכנס יותר מאוחר

 לא בצורה פעם נחשף האלה בעסקים והמלונאות.
 והפוליטיקה האישי העושר שבין הקשר נעימה

 בקשר השתרבב קישוט לשם כאשר העצמאית,
ביותר. אפל נוסף, מרכיב הזה

 נסע כאשר הששים, שנות באמצע זה היה
 לבניית כספים לגייס כרי לארצות־הברית פרוש
 שנועד שמו, המרכז בירושלים, חדש מלון

 פרוש הכיר שם שבמהדרים. למהדרים במיוחד
 הפשע מכרישי אחד סטאשר, ג׳ו ושמו איש

 עם בקשר הוזכר ששמו ומי האמריקאי, המאורגן
 יותר מאוחר הידוע. לאנסקי ג׳ו הסינדיקט, גיזבר

 לפניו המליץ הבונדס מראשי שמישהו פרוש טען
 מראשי הוא שהאיש ידע לא והוא סטאשר, על

 שבמדינת קליוולנד העיר של המאורגן הפשע
 מיהר לא הפרשה, שנחשפה אחרי גם אך אוהיו.
סטאשר. עם קשריו את לנתק פרוש
 מאה פריש לידידו־שותפו הילווה סטאשר ג׳ו

 שאפשר כסף לאדוקים, המלץ לבניית דולר אלף
 באולמי־ ,הסמים במאורות מקורו כי להניח

 ארצות־ כרכי של ובבתי־הבושת ההימורים
 בעיסקה. חלקו את מילא פרוש וגם הברית.

 זקוק היה אחריו, לאנסקי כמו בדיוק סטאשר,
 מפני לחמוק יוכל שאליה לארץ־מיקלט,
 פרוש זה היה בעיקבותיו. שהיה האף־בי־איי

 באזרחות זכה וסטאשר ידידו, על שהמליץ
ההפקר. מן ישראלית

 הסינדיקט ואיש האגודה ח"כ בץ השותפות
היש בבית־המישפט וברקים ברעמים התנפצה

 יגאל עורך־הדץ במישפטו ייצג פרוש את ראלי.
 פרוש כי מרשו בשם בבית־המישפט שאמר ארנון,
 שייך שהוא שהתברר למי כספים להחזיר .מוכן

 פיקל ישראל עורך־הדין ואילו הפשע,״ לעולם
 לתת מוכן .אינו הוא כי סטאשר ג׳ו בשם אמר

לרמאים." כספים
 חלקו את אליו העביר לא שפרוש טען סטאשר

 ממנו קיבל שפרוש טען הוא ועוד המלץ, בריווחי
 כדי ,1965 בשנת כבר דולר אלף 15 של תרומה
 נתיבות. בעיירה מעץ־ילדים שמו על להקים

 עריץ המישפט התקיים וכאשר שנים, שבע חלפו
איל־הפשע, של שמו על מעץ־הילדים הוקם לא

 מחזיק והוא שונות, חברות יש לפרוש
 מן שתיים שונים. מסוגים קרנות בעשרות

 הרשומה פ־ב־ס־ק נחלת־ישראל החברות-הן
 לאחרונה בע״מ. ושלום חיים וחברת בוואדוץ,
 מישרד־ לידיו העביר כאשר פרוש התפרסם

 את לקח פרוש לנזקקים. כספים העבודה־והרווחה
 קטנה. בתוספת לנזקקים אותו והעביר הכסף,

 הוא שבו מכוא^דשי, צירף הוא המחאה לכל
 את וגם כתובתו, שמו, את רב בפירוט מציין

 העביר בדיוק מי שידעו כדי שלו, הטלפון מיספר
 את אחרים, נזקקים אל ולא אליהם, דווקא

האלה. הכספים
 הוא אגודת־ישראל של הרביעי חבר־הכנסת
 את באגודת־ישראל מייצג הוא כמעט־אלמוני.

 יחסית הצעיר הלפרט, שמואל זהו ויז׳ניץ. חסידי
 כדי לכנסת אותו שלחו התורה גדולי לחבריו.
 לומד הלפרט ושמואל יותר, צעיר קאדר להכשיר

הקלעים. מאחורי הבום־טראח מלאכת את
חבריו, עם ביחד בצייתנות היד את מרים הוא

 בעניינים רק בינתיים, מרים, הוא קולו את אך
 מצהיר הוא כאשר אגודת־ישראל, של הפנימיים

 את יפנה לא הוא ואופן פנים בשום כי ושוב שוב
 המעורפל, הרוטאציה הסדר במיסגרת מקומו,
 כבר שמו שגם מלמד, יוסף למיפלגה לחברו
בראש־העין. עסיסית בשערוריה נקשר

 הנבחרת ספק ללא היא אגודת־ישראל סיעת
 משלושה מורכבת היא בכנסת. ביותר המוצלחת

 של השניה במחצית כי ויתכן ומשוליה, כוכבים
 מאשר פחות לא וברקים רעמים יהיו הכנסת כנס

הראשונה. במחצית
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