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נחנדאס: סמי

 וישראלי גויים ,.תישעה
טוב!״ צוות יוצרים אחד

 ההתעניינות במרכז לעמוד ממשיך דמיאניוק מישפט
 הטחת במקומו. בא ואחר עזב, אחד סניגור הציבורית.

 כמומחית שהובאה עדת־הגנה הסניגורים. בין האשמות
 אכן טרווניקי שמיסמך להוכיח הצליחה לא למיסמכים

 הסניגור את להעליב ממשיך לוין דב השופט אמיתי. אינו
 ממך שקט קצת לנו ״היה לו אמר אף והשבוע הישראלי,

ימים." שבוע
 השופט מהערות נעלב אינו אם שפטל יורם את שאלתי

לוין.
 על כלשהי ישירה הערה להעיר לעצמי להרשות יכול לא אני

 אמצעי־התיקשורת. דרך לא בוודאי באולם. אליי השופטים יחס
 להעמיד היא הפומביות ומטרת פומבי. הוא המישפט זאת, עם יחד
ושומע. רואה הציבור הציבור. ביקורת תחת בית־המישפט את

להג תצא עורכי־הדין שלישכת מצפה לא אתה •
נתך?
 מן חלק זה עורכי־הדין ולישכת רואות, העם עיני שאמרתי, כפי

העם.
 הנגדית החקירה שבזמן לראות היה מוזר קצת •
בארץ. היית לא הנאשם של

 עדים שלושה עם להיפגש כדי לאנגליה, לנסוע מוכרח הייתי
 נאלצתי אוקונור, מרק של כלשהי הכנה חוסר עקב פוטנציאליים.

 עבודת־ מצריך שלהם העדות סוג הנגדית. החקירה באמצע לנסוע
 מזה חוץ ועיקר. כלל נעשתה לא וזו לפחות, חודש של הכנה

 שהייתי מובן הסניגוריה. מצד פאסיבית היא הנגדית שהחקירה
לנסוע. שלא מעדיף
כזאת? עדה הבאתם איך •

דמיאניולן מישפט
עדויות. לגבי הערכות לעשות יכול לא אני
ובדיו? בנייר בקיאה לא שהיא ידעת אבל •

 ולדעת אלבום־מימצאים, והציגה ראשית, העירה-בעדות היא
 בדיעבד מרשימה. היתה הראשית בחקירה שלה העדות הכל,

 שהיא העדה מן התרשמנו כהדיוטות אנחנו שהסתבר. מה הסתבר
 מהימנות לבדוק שיכול צוות אין לתביעה, בניגוד לנו, מומחית.

כולם. את שהרשימו קבלות עם שבאה מומחית, עדה של
שהביאה? הקבלות על הסתמכתם •
 להעמיד אפשרות לנו אין מז״ט. של וצוות מעבדה לנו אין כן.
 עדים על להסתמך נאלצנו עדה. של מהימנות שיחקור צוות

 המומחה את לבדוק היכולים נוספים, מומחים לנו אין מוזוץ־לארץ.
אנטלר) (רונית שהבאנו.
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 אתעשר אני אחד שיום כלשהו קלוש סיכוי היה עוד אם
 גדות, גידעון ח׳׳ב - הפיס מיפעל של כרטיס אקנה אם -

 לתת רוצה הוא וגמקומו כספי את לקח הפיס, מיפעל מנהל
 רוצה. לא אני שניהם שאת וולוו, ומכונית בקיסריה וילה לי

 זה איך להתעשר. בעולם האחרון הסיכוי את ממני לקחת
גדות. גידעון את שאלתי שלך, המצפון על

כך. עשינו למה לך אסביר רוצה. את אס אבל זה. עם לי קל לא
בבקשה. •

ה שבהן תקופות שיש לנו התברר ארוכי־טווח סקרים מתוך
 דויד מגן עם קורה מה ראינו חפציים. בפרסים דווקא חושק ציבור
 פרסים לתת מסוגלות שאינן החייל, למען האגודה ועם אדום

כספיים.
 מ״מיםעל־הםיס׳־. שונות שציינת האגודות שתי •

 לתרום בשביל זה מהן, אחת של כרטיס קונה כשאני
 זה ״מיםעל־הסיס״, של כרטיס קונה כשאני להן.

להתעשר. בשביל
 שש בלי חסרת־אחריוש בצורה שמישרד־האוצר, עד היה זה כך
 הכרטיסים את למכור האלו האגודות לשתי איפשר ציבורי, גיבוי
 להם אישר חודשיים. במקום בשנה, חורשים חמישה במשך שלהן

 החישגד כמו משהו להם אישר וגם כרטיסים, מליון 15 להפיץ
שלנו.
 האגודות ששתי הוא בעצם אומר, שאתה מה •

 להחזיר בסידן עושים אתם ועכשיו לקוחות, לכם סחבו
הווילה־־וולוו? באמצעות אליכם, אותם

פיט
 ירדו, שלנו המכירות לקשות, לנו סחבו לא שהם הוא המחר

הרוויחו. לא הס אבל הפסדנו. אומנם אנחנו עלו. לא שלהם אבל
ז א  שברוב משהו לזוכה נותן אתה עכשיו •

רוצה? לא הוא המיידים
ווולווי וילה רוצים לא שאנשים חושבת את למה

 זוכה אני אם אליך. שפניתי אני זו אנשים. עזוב •
 מחפשת ישר אני וב״וולוד, בקיסריה בווילה היום
כסח. אפסיד גם ובוודאי שניהם, את למכור דרך

 אנחנו הווילודוולוו, את רוצה לא מישהו אם מה, יודעת את
לקראתו. נבוא
הווילדד״וולוו״? במקום בסך לו תתנו כלומר •

שמי) (דגיאלה לקראתו. נבוא שאמרתי, כמו

 שהיו הגדולים ממיקרי־השוד שבאחד התבשרנו השבוע
 כמה מדי ישראלים. שני מעורבים בבריטניה, אי־פעם
 מיקרי״רצח, על הישראלית העיתונות מבשרת חודשים

 ושישראליים העולם, ברחבי המתרחשים ועוד, סמים שוד,
בהם. מעורבים

 של קציו״המודיעין שהיה מי נחמיאס, סמי את שאלתי
פשע. מייצאת ישראל אם המישטרה,

 אבל הקמתה. מאז בישראל פחת שלא הייצוא מענפי אחד זה
 זה הסיליקון. לעמק בריחת־מוחות לא זו טוב. ביטוי לא זה ייצוא

 בין משהו יותר, הולם ביטוי למצוא צריך דרק. זה ייצוא, לא
בחוץ. לעובדים נופשים
בשישים. בטלה בעולם הישראלית הפשע פעילות הכל בסך

 בחוץ־ נתפסים ישראלים ויותר יותר זאת, ובכל •
בעבירות. לארץ
 להם צר אותך? מכירים כשכולם הזו, הקטנה בארץ להיות למה

 כמו מגוריהם. במקום לעבוד לא כלל, יש לעבריינים המקום. כאן
 אוכל. שאתה איפה מחרבן לא אתה מהם: אחד פעם לי שאמר

 מייד המישטרה עוצרת וכו׳ רצח מעשה־שוד, כשקורה בישראל,
 תמיד בה העצורים ומיספר קטנה, ארץ זו אצלה. הרשומים איש 50

קבוע
כפושע? הישראלי את שמייחד משהו יש •
ואגר תושיה יש למשל, לאירופים, בהשוואה לישראלים, כן.

צבאי, נסיון זה על תוסיפי לאירופים. שאין דיאנמיות, זוהי סיביות.

פשע
 בחוץ־ מצליחים הם בעיקר להצלחה. העוזרת מערכת־קשרים

 בחוץ־לארץ מצליחים פחות הם כפרטים. עובדים כשהם לארץ
 המוכן ואנגלי, צרפתי איטלקי, כל מבין אני גדולות. בקבוצות

 במיעוט כשאנחנו שהיא. רמה בכל לצוות, ישראלי שותף לקבל
 וישראלי גויים תישעה מניין. לזה קורא אני טובים. אנחנו קטן,
לעניין. צוות יוצרים אחד

בחוץ־לארץ? שוד לבצע כדאי אז •
ישראלי. דסק שנקרא מה היום כבר יש בעולם מישטרות בכמה

 לישראלים בחוץ־לארץ זאת, בכל אבל פשוט. כל־כך לא שזה כך
 לא־מוכרים,. שהם בכך אחוז, 700 של הגנה שם להם יש יותר. קל

 מערך־ ובארץ עובדים. וגם מבלים גם הם ולא־ידועים. לא־רשומים
יותר. ומוכנה מגובשת ערוכה, היום והמישטרה יותר, חזק הפיקוח
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