
פרוסקציזתו־ יזמנו .אנחנו
 בחינות של גניבות על בסיפורים

 לא אישי באופו אני אחרים. ודברים
 לקחתי לא וכמובן כאלה, דברים ראיתי

 חושב אני אבל זה. מסוג בעבירות חלק
אש.״ בלי עשן שאין

 בחיי מרתקת תקופה מסמל ישי
 של במישפטו התל־אביבי. הקאמפוס

 והציג תביעה, כעד הוזמן הוא קראוס
שהגן ישי, פרטי. כברוקר עצמו את

 אחרי שבועיים נעצר טיירו
 אנשי לו שטמנו בפח נפל שקראום
 תבע קראום זיגל. בנימין של מחלקתו
 על לדווח מיהר וזה מהאובן, שלמונים
 הוזמן טיירו למישטרה. הסחיטה
 נעצר. ובעיקבותיה שיגרתית לחקירה

 סוחרי־סמים עם ישבתי ״בהתחלה
 לבית־ הועברתי אחר־כו ברמת־גן.

כלפי היחס באבו־כביר. המחוזי המעצר

 מאוחו ה3 האוניברסיטה הגיבה מדוע
אגודת־הסטודנטיס? השתוללות על

ישי עד
מניות עיסקי
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 שהביאה היא ההקצנה טיירו, לדעת

 השונים בקאמפוסים הימין מפלת
שחלפה. שנה

 שבתוך הפיתוח, עיירת בן הצעיר,
 באגודה מרכזיים לתפקידים הגיע סנה

 24 פוליטיקה נושם החל תל־אביבית,
 כמו במצודה, מבקר ״הייתי ביום. וזעות
 של בימים בעיקר אחרים. וברים

 גדולות. אסיפות או מרכז כמו ינוסים
 הייתי לא מרכז חבר הייתי שלא ושום
 האחרים, אבל העניינים, כל :סוד

 בתנועה, רשומים שהיו ;עסקנים
 אני המצודה. עם מתמיד בקשר מצאו

 האגודה שענייני לומר יכול יא
 או זו מקומה התנהלו ;תל־אביבית

 הקשרים אך זיבוטינסקי, בבית וחרת
הדוקים.' ;יו

 שממונה וכמי ועדת־תרבות, כחבר
 שישי, בימי התרבותי הפעילות ל3

 עמיר(.החתול אחר, בצעיר טיירו !גש
 משום נולד כינויו שמו. ישי :מגפיים״)

 הלוהטים, הקיץ בימי גם לנעול, סנהג
גבוהים. !גפיים

 הזה האיש ״את טייחו עליו מספר
 הוא אותו. היכרתי לא בירושה. ,ןיבלת

 מהאובן. שקיבל המיזנון את :יהל
 המפוקפקת, ואישיותו תדמיתו מרות1:

 הוא מהאגודה. להרחיקו יכולתי ;יא
 מאוד, פעיל הוא עלוקה. כמו ממש דה

 האגודה. למען שירותים הרבה יעשה
 המוזרה שהתנהגותו אמרנו ;מיד

 היתה מזה חוץ צרות. לנו יביאו ׳לבושו
 פעילים. הרבה על גדולה השפעה לו

למה.״ הבנתי כך אחר

מוכרת אינה שכמעט דמות שי, ^
 מיש־ לדין הועמד הרחב, לציבור

 .1978ב־ תל־אביב באוניברסיטת מעתי
 יוני בחודש שנתנה הדין, בהכרעת

 על הממונה אמר שנה, באותה
 ״על קלינג: גבריאל הד״ר המישמעת,

 מוצא הנני התלמיד, של הודעתו יסוד
 בחינות שלפני בכך בעבירה אשם אותו

 טפסי לידיו הגיעו תשל״ח, א׳ סמסטר
 מיקצועות, בארבע לבחינות שאלונים
 אלה בשאלונים השתמש והתלמיד

לבחינות.״ התשובות הכנת לצורך
 הרחקה — חמור היה העונש
האוניברסיטה. מן לצמיתות
 מן הורחק אומנם במגפיים החתול
 האגודה. ממישרדי לא אך הלימודים.

 אומר מדובר,״ מה על להבין ״צריך
 של מאורגנת רשת ״התנהלה טיירו,

באוני שהודפסו בחינות הברחת
 לאגודה. מקורבים שהיו מי ברסיטה.

 לפני הבחינות טפסי את קיבלו
 וגם עסקנים גם אלה היו הבחינות.
 הבחינות, תמורת נתנו הן מה בחורות.

לנחש. יכול אחד כל
 כבר הוא ישי של המישפט ״אחרי

 דברים יותר לעשות היה יכול לא
 אותי שיגעו העסקנים אר כאלה,
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 בן־בית
בגין אצל

 שהעיד האיש האובן, על עדותו במהלך
 בחברת זמן באותו עבד קראוס, נגד

 בדיזנגוף שכנו שמישרדיה דנור,
סנטר.

 שטרוזמן, יוסי היה למישרד שותפו
 במיפעל עברה ריבקה, שאחותו,
 האובן. אצל באוניברסיטה, השיכפול
 כחשוד מכבר לא נעצר שטרוזמן
 מוניה של במכוניתו רימון בהטמנת
שעות. 48 אחרי ושוחרר שפירא
 גם פזרני אורח־חיים מנהל ישי

 הגדולות הנפילות למרות כיום,
 במישרד־ היום עובד הוא בבורסה.
רום. בשם בתל־אביב חדש השקעות

 ישי את שזרק זה היה קראוס אלי
 אגודת־הסטודנטים של מהמיזנון

אבי־סרור. מיקי את במקומו והכניס

 האובן, התמונה, את להשלים כדי
 לחברה קשור הוא גם ישי, כחברו

 ממסוף מעודכן מידע פי על להשקעות.
 ועסקן האובן מישרד־המישפטים,

 אריה בדימוס, אחר סטודנטים
 שונית, את יחדיו הקימו טננבאום,

 שניהם שבה בע״מ, להשקעות חברה
המניות. בעלי

 מקורב היה .ישי טיירה אומר
 עם בילה אפילו הוא בגין. למישפחת

 היה הוא לאה. בגין, מנחם של בתו
 שפעם זוכר אני בגין. של בביתו בן־בית

 התאחדות־ של נשף בירושלים התקיים
 זוכר אפילו אני הארצית. הסטודנטים

 בנובמבר 24ב־ היה זה התאריך. את
 שטרות המון בכיס החזיק הוא אז .1982

 סוחר שהוא התפאר הוא דולרים. של
 כזה איש לזרוק יכולתי איך מט״ח.

מהאגודה?״

 נותנים היו חקירה כל בסוף הוגן. היה
 על מת שאני ידעו כי ועיתון, קפה לי

עיתונים.
 ידיעתי, מיטב על־פי קראוס, ״גם

 בקבלת האשימו אותי הוגן. יחס קיבל
 התברר אחר־כך פיקטיבית. משבורת

 עבור בתל־אביב שכר שקיבלתי
עבדתי.״ שבה תקופה
 מכיוון טייח של צרותיו החלו אז
 את לי לשלם הסכים לא ״כץ אחר.

 צריך שהייתי האחרונה המשכורת
 עבורי, המוכן הצ׳ק את כסגנו. לקבל

 על לי הגיע הצ׳ק לגזרים. קרע הוא
 הוא המעצר. שלפני ארוכה תקופה

 הצ׳ק את לי יתן הוא שאם חשש בטח
אותו.״ גם יחקרו

 שנה. במשך אותו העסיק המישפט
הבקרים את מאונס. מובטל היה הוא

 התל־אביבי, בקאמפוס כהרגלו בילה
 חומר להכנת הקדיש זמנו רוב את אך

לזיכויו. להביא לו לעזור שיוכל
 מטעמי בכך, להודות מסרב טיירו
 הוא גם הזו השנה במשך אך זהירות,

 שניסו קראוס, של מישפחתו בני וגם
 על רב חומר אספו כוחם, בכל לו לעזור

 של באגודת־הסטודנטים שהתרחש מה
 ובהתאחדות תל־אביב אוניברסיטת

 במיסמכים מצוי מהחומר חלק הארצית.
 רב ממידע מיעוט רק בהקלטות. חלק

המישפט. במהלך מיצוי לידי בא זה
 מימצאים 4^

כאובים ^
 את מחזקים טיירו של יסוריו ך*
 הזה העולם שהשמיע הטענות ^
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במדינה
חיפה
האיבפתניקית

 על עומדת שרת,6מת לא היא
 להיות ורוצה שלה

ראש־עיריה.
 הרבה אומר אינו נאות יהודית השם

 אך לחיפה. מחוץ שמתגורר למי
 הפרופסור מוכרת הצפונית בעיר־הנמל

 )39(הצעירה ברפואה) החיסון (לתורת
 למילחמה שם־נרדף הפך שמה היטב.

 שבו טוהר־המידות ובחוסר בשחיתות
 עתה אחרים. חיפאים נבחרים לוקים

 מטעם לראשות־העירייה רצה היא
 שבקאדנציה אחרי שינוי, תנועת

 מועצה. הברת היתה היא הקודמת
אחרי החלה הציבורית פעילותה את

 תקדיש אם עצמה, על לוקחת שהיא
 ״קאדנציה הציבריים. לחיים עצמה את

 האקדמאית בקאריירה תפגע אחת
 זה, מעל בטכניון). (פרופסור־חבר

 נאות הקאריירה.״ הפסקת הדבר פירוש
 שערכה אחרי לבחירות לרוץ החליטה
 הבעל בירכת את וקיבלה בבית הצבעה
 ואבי אלקטרוניקה מהנדס (אורי,

 מוכנה הייתי ״לא ילדיהם). שלושת
 לרוץ כדי המישפחה חייי את לשבור

חיפה." לעיריית
 הפרופסור בתל־אביב. ביקור

 במקומות יום יום עתה מבלה הצעירה
 אזרח מזכויות לי ״איכפת ציבורים.

 את לשבור רוצה אני פנים. ובעיות
 שהם חיפה בעסקני שדבקה המוסכמה

 שהם מה כל בעיר לעשות יכולים
איכפת." לא לחיפאים כי רוצים,

בין הסוכות בחג שהיה במאבק־כוח

אורי בעלה עם נאות מועמדת
הבאה בפעם או הפעם, אחוז מאה

 ״התחלתי יום־כיפורים. מילחמת
 ואז אשכנזי, מוטי עם בהפגנות־הזדהות

 עברתי לשינוי ר״ץ. ברשימת הייתי
 בחיפה .1975 בשנת הוקמה היא כאשר

 שתי תומכי בין הבדל היה לא
התנועות.״

 בבחירות בבית. הצבעה
 חמש לפני למועצת־העיריה, האחרונות

 אחת ״הייתי נאות. רק נכנסה שנים,
 נתתי לא אך המועצה), (חברי 27 מתוך
 רק שירתה אומנם היא מנוחה.״ להם

 רוטאציה (״נהגנו קאדנציה שליש
 במועצה היתה כשלא אך בתנועה״),

המתרחש. אחר עקבה היא
 בית־הלוחם: לפרשת נקשר שמה

 שאם דעתי על להעלות יכולתי ״לא
 על מתלונן ינאי דויד האדריכל

העירייה.״ אותו תפטר שחיתויות,
להשיג? רוצה היא מה

 היא בחיפה,״ הנעשה לי ״איכפת
 בכל מוחלטת נסיגה בה ״יש אומרת,

 אוויר, בזיהום מצטיינת היא התחומים.
 וב־ באבטלה בארץ, ראשון מקום

 חוסר על המעידות מישפטיות, פרשיית
 בה יש הטוב. במיקרה תקין, מינהל
 ציבור. כספי ביזבוז תקין, בלתי ניהול

 ראש־העיריה בעיר. לבלות היכן אין
 במצב. שולט אינו גוראל, אריה הנוכחי,
 בו, השולטת היא פועלי־חיפה מועצת

ובעיר. לעיריה המערך במועמדי
 מקבלי את להחליף רוצה ״הליכוד
 במקבלי המערך של המשכורות
 שהם השינוי כל זה שלו. משכורות
מציעים.״
המיקצועי לסיכון מודעת נאות

 שש גלריה פתיחת על וחילוניים דתיים
 התייצבה וחגים בשבתות בעיר ורבע
 ״אני החילונים. קבוצת בראש נאות

 את בעיר לעצור כוחי בכל איאבק
 שילדי מוכנה לא אני הדתית. הכפייה
 לצאת איאלץ ואני חיפה את ייעזבו

 נכדי.״ את לבקר כדי לתל־אביב
 היודעת וכזו הלא־מתפשרת נאות,

 אחוז במאה בטוחה לא שלה, על לעמוד
 בקאדנציה ראש־העיריה תהיה שהיא
 בעוד בוודאי עכשיו, לא אם אך הזאת.
שנים. חמש

מישפט
לא־חדשות פנים

 םמק־הדין, בוטל בעירעור
 את הביעה שהשופטת מגיוון

הנאשם. של עברו על דעתה
 קטין הוא הנאשם בדוי, גדי(שם

 לדין הועמד לפירסום) אסור שמו אשר
 רוטלוי סביונה שופטת״הנוער לפני

 התפרצות. של עבירה על בחדרה,
 לא והתביעה מיוצג, היה לא הנאשם
 הראשונה. בישיבה ראיותיה את הביאה

 עוד לתביעה לתת החליטה השופטת
 ״אילו בהחלטתה: כתבה וכך הזדמנות

 לראשונה המופיע בקטין מדובר היה
 מהססת הייתי לא בבית־המשפט,

 מטעם ראיות בהיעדר הקטין את לזכות
 בפשע... שמדובר מאחר אולם התביעה.

 בבית־ חדשות פנים שאינו ובנער
 לתביעה נותנת אני זה, מישפט

נוספת." הזדמנות


