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 נהג־הקטר את להתקיף ניסו אחרים
 את במהירות ניתקו השניים ועוזרו.
מהמקום. והסתלקו מהרכבת הקטר

 ״הדפגת
,יצר״; מעוררת

מאז. עברו שנים ואחת לושים **ץ
 של עוזרו שהיה שוסטרמן, נחום
רגע. כל זוכר נהג־הקטר,

 התאונה שקרתה לפני שניות ״כמה
הת ברכבת. יתנגש שהאוטובוס ידענו

 יצליח נסןהנהג יקרה שאולי פללתי
 לא כבר כי׳אני המסילה, את לחצות
הת למנוע כדי כלום. לעשות יכולתי
 במרחק לבלום צריכים היינו נגשות

הש סיפר מהאוטובוס,״ קילומטר של
הזה. להעולם בוע

 תאונה. מונע תמיד לא ״מחסום
 התנהגותם בפראות. נוהגים הישראלים

 סמוך מהתנהגותם שונה אינה בכביש
 נסיון תוך לפעמים, למסילת־ברזל.

 הם המסילה, את במהירות לחצות
המחסום. את שוברים

 המתקרבת ברכבת יש ״כנראה
 את באנשים המעורר פסיכולוגי, משהו

ול להספיק רוצים והם התחרות, יצר
שה לפני במהירות, המסילה את חצות
תעבור,״ רכבת

״כמ בקטר. נוהג עדיין שוסטרמן
 הוא משהו,״ קורה נסיעה בכל עט

המ על קופצים ילדים ״לפעמים אומר.

 אותה חוצה פרוע נהג לפעמים סילה.
 נהגי־ חיי את מקצר זה וכל במהירות.

 להגיע זוכים אינם רבים נהגים הקטר.
 מהתקפי־לב מתים הם לגיל־הפנסיה.

רו עצבים על־ידי שנגרמות וממחלות

 אחרי ונותחתי חליתי, אני גם פפים.
ההיא.״ התאונה

 פוגש ברכבת, נסיעה בעת לפעמים,
התאו הרוגי של ילדיהם את שוסטרמן

 הם אותי. מאשימים לא ״הם ההיא. נה
 לא הרי האשם. הייתי אני שלא מבינים
 אלא האוטובוס, על עלתה הרכבת

הרכבת!״ על עלה האוטובוס
 בית־המישפט שופט גם קבע כף

חוד כמה שהתקיים במישפט המחוזי,
 טילו ברל׳ה על התאונה. אחרי שים

 לנהוג עליו ונאסר כספי, קנס הוטל
שנה. במשף באוטובוס

 במהרה. נשכחה המחרידה התאונה
בעיתו היתה לא אחר־כך ימים שלושה

 שקרה מה על אחת מילה לא אף נים
 הקנס את שילם טילו ברל׳ה בכורדאני.

 של במוסר לעבוד ועבר עליו, ־שהוטל
 באוטובוס. לנהוג חזר שנה אחרי אגד.

נפטר. שנה חצי לפני
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 הגדול הפה היתה בדש של הצרה

 לגלות היסס לא הוא כהן. חזי ידידו של
 הוא כי כוחו, את להפגין כדי ברבים,
 ההדלפות כל מאחורי עומדים וברש

הנציבות. וראשי מס״ההכנסה על

 של עמו
הגדול הבוש

במס בבחישה הסתפק לא דש ף*
 לאנשי- שירותים ובמתן ההכנסה ^

 החל הוא הון־עתק. במחיר שלומו,
 מם־ ועובדי עיתונאים על מאיים

 הקבוצה עם מזוהים שהיו ההכנסה
 שירותים שכר הוא כך לצורך היריבה.

 בעיקר פרטיים, מישרדי־חקירות של
 שלום שבבעלות אזרחי, מודיעין של

חוק עיתונות מפני נזהר הוא ירקוני.
באופן בו תטפל שזאת ידע כי רת׳

 אנשי החרות. לתנועת דולארים אלפי
 כעת אחוזים המיפלגה של הכספים

 איש״ של אפשרית הרשעה מפני דאגה
 אם מאוד מביך זה יהיה הנקניקים.

 היה שלהם המימון של מקורו כי יתברר
דולארים. זיוף ,בריווח

 לעמדת־כוח הגיע איך בדש? מיהו
 איש־ שהוא או לבדו פעל הוא האם כזו?
אחרת? דמות מסתתרת שמאחוריו קש,

 לשניים, ואב נשוי ,31 בן הוא בדש
 כפר־סבא, יליד הוא ברמת־גן. מתגורר

 תל״ שליד המעביר יד במעברת שגדל
 הרואה בבית־הספר ביסודי למד אביב.

ה במידרשה היה אחר־כך ברמת־גן.
 אחר־כר, שבפרדס־חנה. נועם דתית

 עבר בבית, פרנסה בעיות בגלל לדבריו,
בתל־אביב. הרצליה לגימנסיה

 של לאור בהוצאה עסק הגיוס לפני
 לדבריו, פופולאריים. ספרים מיני כל

 1977 בשנת הצבאי שרותו את סיים
בחיל־ההספקה. סרן בדרגת כקצין

 באם מאוד מביו ■היה זה
 מזו״בים דודאוים כ■ •תבוו

 מעונת שר מקוו־מימוו היו
החידות תנועת שר הבחירות

 תוכניותיו את להרוס ועלולה יסודי
הגרנדיוזיות.

 פרטי לחוקר בדש הציע מכבר לא
 במזומן דולר אלף 15 של סכום מסויים

 ב־ לטלפון בלתי־חוקי ציתות עבור
 בר־יוסף. דעואל של ובביתו מישרדו
 לא כחוק. שלא לפעול סירב החוקר

 חוקר למצוא הספיק ברש אם ברור
לבר־יוסף. לצותת שהסכים אחר

 שהם התפארו וברש כהן כאשר
 על החומר חשיפת מאחורי עומדים

 שהיה מה את בעבר שילם שלא נייגר,
 לצמרת ברור היה לטאבו, לשלם חייב

 במיתקפה לצאת יש כי מס־ההכנסה
הנקניקן. נגד

הממו בראון, ישראל הוראת על־פי
 שיחי־ הוחלט המדינה, הכנסות על נה

 השוכנת מס־ההכנסה, של דת־החקירה
 והמסגר שדה יצחק הרחובות בקרן

 קורה מה לחקור תתחיל בתל־אביב,
 אישית פיקח החקירה על בדש. אצל

היחידה. ראש לינסקר, יצחק
ל במערכת בכירים פנו בו־זמנית

 חקירה וביקשו מהמכס, ברקת מרדכי
 מס־ערר־מוסף שילטונות של מקפת

פיקנטי. בנקניקי בנעשה
 סיפר, בר־יוסף ברורים. היו החשדות

 מס־ במישרדי שנערכה סודית בפגישה
 מפעיל בדש כי בירושלים, ההכנסה

 מס־ של זוטרים עובדים כנגד טרור
 מבקש הוא זו שבדרך וייתכן ההכנסה,

 את שיטתי באופן לבקר מהם למנוע
הכס עסקיו ניהול דרך ואת מיפעלו

פיים.
 טובה סיבה היתה שלבדש כנראה

הרשויות. נציגי את מעליו להרחיק
 הוא קופמן כי הבין שברש אחרי

 הוא מכוחו, שאיבר כושל, פוליטיקאי
 כן, לפני שרון. אריאל אחרי מחזר החל

 הוא פרידמן, הגרפיקאי באמצעות
ה התל־אביבי עורך־הדין את הכיר

 בני על כשהגן שהתפרסם סער, שאפתן
מגיבעת־שמואל. אלפרון מישפחת
 לבצע רעיון גילגלו אף וברש סער
 כך על־ידי חרות, במרכז שקטה הפיכה

 וחזק. חדש כוח בראש לשם שייכנסו
 קבוצת את שפירק אחרי עצמו, סער

 טרם אך לחרות, הצטרף החדש, הדור
מרכז. חבר לדרגת להגיע זכה

 בשרון. להשקיע התחיל בדש
 של פעולותיו את מימן הוא בעיקר
 ניסה אשר שרון, של עוזרו כץ, ישראל
חרות. צעירי יו״ר תפקיד את לכבוש
 במערכת כי האומרות שמועות יש

עשרות תרם הוא האחרונה הבחירות

 בחנות כשותף נכנם השיחרור אחרי
 ובבחירות ברמת־גן, קטנה מיני־מרקט

הח 1978ב״ שנערכו המוניציפליות
 להתמודד כהן, חזי של בעידודו ליט,
ישר מול רמת־גן, עיריית ראשות על
 ל־ן שב כצפוי, שהובס, אחרי פלד. אל

מכולת. עיסקי
 שכרן גיסו, בעזרת שנים, שש לפני

 לייצר והתחיל השומר ברחוב מיבנה
 גנך החליט אחר־כך במו־ידיו. סלטים
 כל נובעת לדבריו, נקניקים. להוסיף

 כספים ענייני של נכון מניהול הצלחתו
 במיוחד, נמוכים מחירים של וממדיניות

מהמקובל. שליש —
 ישירות למכור התחיל זמן כעבור

 מיפ־ מול משופץ חדש מבניין לצרכן,
מקו־הייצור. היישר קולה, קוקה עלי

 שלו והסלטים הנקניקים במיפעל
 עינו עובדים. 200 לדבריו, מועסקים,

באמ ורגע רגע בכל אחריהם עוקבת
 סגור, במעגל טלוויזיה מערכת צעות

ש אשתו, באולמות־הייצור. שהתקין
 לשוב העדיפה במיפעל, היא אף עבדה

 היא אין האם עימה. וסיבותיה לביתה,
 בעלה? שמכר הנקניק מטיב מרוצה
מיסגרת.) (ראה

להתפשט. החל הוא האחרונה בשנה
 ברחבי־ גקודות־מכירה 70 כעת לו יש

 אחיד: גדול שלט נושאות כולן ה$רץ,
 רקע על צהוב, בצבע פיקנטי השם

 המוכרות לחנויות, משלם הוא שחור.
 מהמחיר אחוז 15 אחרים, מוצרים גם

ברוטו.
 24 הוא שלו השנתי המחזור לדבריו,

 מע־ן בענף מיקצוע אנשי דולר. מיליון
פחות. הרבה שווה שהוא ריכים

 במראהו ותוקפני. גס איש הוא בדש
 בעל־הון. מלהיראות רחוק הוא החיצוני

 קוקטייל במסיבות אותו ימצאו לא
 של הנוצצת הצמרת עם נמנה אינו והוא

 זמנו כל את מקדיש הוא ישראל.
המגוונות. לפעילויותיו ומירצו

 היא רבים כרגע שמעסיקה השאלה
 האם שלו, הוא בדש שמגלגל הכסף אם

 ולא נקניק, מעיסקי באמת עיקרו
 אין שמא או — מזוייפים מדולארים

 אחר. מישהו בידי כלי־שרת אלא הוא
 פלאטה, בשמואל שמו נקשר בעבר
אלפרון. מישפחת בבני וגם שרון,

 לשאלות תשובה נמצאה לא עדיין
 בראשות חוקרי־המישטרה, אך אלה,

 מעריכים תליו, יצחק המבריק החוקר
 חד- תשובה תינתן עליהן גם כי

הקרובים. בימים משמעית
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