
ר ע ג _11!פ'ת'י1ז1_
 )17 מעסזד (המשך

 לבית־המיש־ הגיעה לא שהמתלוננת
הצלי לא שילר, נאווה והתובעת, פט,
המת הגיעה זה במיקרה לאתרה. חה

 שפיר־ מודעה בעיקבות לדירה לוננת
לבחורה. דירה השכרת על יהלום סם

אקטו אינו העניין כי ראתה כאשר
 יהלום אבל ללכת, רצתה עבורה אלי

 היא מפתה. במשכורת עבודה לה הציע
 וכאשר לחיפה, איתו לנסוע הסכימה

 להישאר הסכימה בבוקר, 5ב־ חורו,
 ואנס למיטה הפילה אז בדירתו. ללון

אותה.
 את יהלום ביצע כתב־האישום לפי

 שעבדה במלצרית, המגונה המעשה
 בקיץ בבעלותו. שהיתה במיסעדה

 להחזירה פעמים כמה לה הציע 1986
 באחד סירבה. והיא במכוניתו, לביתה

 לה היתה ולא התעכבה כאשר הלילות,
 איתו ונסעה הסכימה חלופית, תחבורה

במכוניתו.
 את פתח לביתו, אותה לקח הוא

 הרים רב, בכוח בחזה לה ונגע חולצתה
 הבחורה רגליה. את וליטף חצאיתה את

 מהדירה. וברחה ממנו להימלט הצליחה
 הצליחה היא אך אחריה רדף האמרגן
מהמקום. והסתלקה מונית למצוא

הצעי של עדויותיהן שמיעת אחרי
 כרס ובעל קירח יהלום, התחיל רות

 לדוכן־העדים עלה הוא להעיד. קטנה,
 סניגורו. שאלות על לענות והתחיל

 לו העירו והשופטים לדבר הירבה הוא
הצלחה. ללא על־כך

חודשים, שיבעה יושב כבר ״אני
 רוצה אני כעת מה, על יודע לא ואני

לשופטים. אמר הכל!״ את לכם לספר

■יו *•**■'**■**י *ויאגיח*

סוויסה שוטרת
עלילת־דם״ ,הכל

שהמ ככל והלכה גברה התרגשותו
 ואמר כוס־מים, ביקש הוא לספר. שיך

מר והוא והתקף־לב, צינתור עבר כי
בחזה. רב לחץ גיש

 קצרה, הפסקה אישר בית־המישפט
 ישב ועליו כסא, הביאו והשוטרים

עדותו. בהמשך הנאשם
 זלגו עיניו בוכה. הנאשם התחיל אז

 ההתעללות על סיפר כאשר דמעות
 ״השוטרים מעצרו. מאז עובר שהוא

ו מקללים מניאק', לי,אנס, קוראים
קיבל אתמול הזמן. כל אותי משפילים

 אחד שנרקומן מפני מכות־רצח, תי
 עצמו, את חתך מנת־סם, לקבל רצה

 זה. את לו עשיתי שאני לשוטרים ואמר
 ניש־ את והרגו אותי היכו השוטרים אז

מתי".
 שה־ על־כך תלונות גם היו ליהלום

 בחורות, כמה לפניו העבירה מישטרה
 ירקו והבחורות מיסדר־זיהוי, לשם
 מסכימה היתה בכלל ״מי ואמרו: עליו

איתו?״ ללכת
הב כל כי היא יהלום של גירסתו

 והוא המיני, למגע הסכימו חורות
 כי חושד הוא אחת. אף אנס לא מעולם

 עיסקי מסיכסוך נובע שקרה מה כל
 במים־ הפסדים בעיקבות נקלע שאליו.

 יריביו אלה היו לדבריו הסיפון. עדת
 עלילות־ עליו להעליל שדאגו בעסקים

שווא.
מ דברים היו לא עלילת־דם! ״הכל
 בבית־המישפט. לקרוא הירבה עולם!"

 ישבה כסופת־השיער, הקשישה, אמו
 גם ומחתה באולם, האחרון הספסל על

 מעיניה. דימעה היא
2630 הזה העולם
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 למוסדות □,■שיר

ישראליים
 הסנאט אישר התקציב במיסגרת

 דולר מיליון 40 של הקצבה האמריקאי
שו בארצות ובריאות חינוך למוסדות

 התיכון במיזרח ארצות שתי רק נות.
 לבנון זו. במיסגרת כספים השנה יקבלו
לאוניבר דולר מיליון שישה תקבל
 ישראל בביירות. האמריקאית סיטה
 בסך־הכל דולר מיליון 5.15 תקבל

מוסדות: של לשורה
 יעקב שם על לבנות בית־הספר •
 הבקשה דולר. אלף 100 באשרור: אבות

 זו דולר. אלף 970ל־ היתה המקורית
הק מקבל זה שמוסד הראשונה הפעם
צבות.
 אלף 700 ירושלים: עיר־הנוער •
 למיליון היתה המקורית הבקשה דולר.
 אלף 300 זה גוף קיבל אשתקד דולר.
יודע? מי מכיר, מי דולר.
 מסן שליד למוסמכים בית־הספר •

 הבקשה דולר. מיליון ברחובות: ״צמן1
 אשתקד מיליון. 1.767 היתה המקורית

 ולפני דולר, אלף 750 הגוף קיבל
דולר. מיליון חצי שנתיים

בירו הרסה הבריאותי המרכז •
המ הבקשה דולר. מיליון 1.65 שלים:
אשת דולר. מילןון 3.8ל־ היתה קורית

 ואותו דולר, מיליון 1.5 הגוף קיבל קד
שנתיים. לפני הסכום
 בקר־ מחניים הגבוה בית־הספר •

 היתה הבקשה דולר. אלף 200 יית־גת:
 אותו הוקצב אשתקד הסכום. לאותו

הסכום.

 בירושלים: שמח ר1א בית־הספר •
 1.6ל־ היתה הבקשה דולר. מיליון
 מיליון הגוף קיבל אשתקד מיליון.
דולר.
בירו צדק שערי בית־החולים •

 היתה הבקשה דולר. מיליון חצי שלים:
 חצי קיבלו אשתקד דולר. מיליון 1.5ל־

דולר. מיליון
 כמה הקצבות קיבלו 1986 בשנת

 עיר ביניהם: השנה. קיבלו שלא גופים
 דולר; מיליון חצי ירושלים: הנערים

 דולר; אלף 150 בירושלים: טרומן מסן
 אלף 200 בירושלים: המוסיקה אגודת
 וילדים לאמהות בית־החולים דולר;

 הקולג׳ דולר: ורבע מיליון בירושלים:
 400 איילון: דואר־נע שעלבים, למורים

דולר. אלף
 חוק־ במיסגרת נוספות הטבות

 כוללות לישראל שאושרו התקציב
 תיכנון להמשך דולר מיליון שמונה
 חלק בנגב. אמריקה קול משדרי הקמת

 דולר מיליון 25 של כללית מהקצבה
 יועבר פליטים של מחדש ליישוב
 עולים של בישראל מחדש ליישוב
 לפרוייקטים דולר מיליון 15 מרוסיה.

ידידו ולמדינות לאמריקה משותפים
לממ הותר כן ישראל. ביניהן תיות,
 צבאי, ציוד להחכיר האמריקאית שלה

לחב והותר לישראל, מטוסים, הכולל
ביש ולתחזק לשפץ אמריקאיות רות
 מקיימות אינן אם גם מטוסים, ראל

לישראל. קווי־טיסה

ישראלית סוכנת נגר תביעה
 ונגד החברה נגד תביעה הגיש ש־רסון חכרת־הברוקרים של ישראלי לקוח
אלטמן. גילה הישראלית בעבר, נציגתה

 בה נשמעו וכבר האמריקאית, הבורסה של המיוחד נבית־הדין מתבררת התביעה
רבות. עדויות

מי המתלונן,  השקיע כי בתביעה טוען בגיו־יורק, חברוודהובלה בעל אילן, ר
 אח למכור לאלטמן הורה הוא דולר. אלף מ־ססו יותר אלטמן, באמצעות במניות,
 ירדו כאשר שבועות, כמה כעבור .5̂ מעל יריז־ת־שער של במיקרה המניות

 פנה הוא למצאה. הצליח ולא הוראתו, בוצעה אט לברר כדי אותה חיפש השערים,
 שלו. לסוכנת־הבורסה יחכה כי ויעצו ממנו לשמוע סירבו שם אולם שירסון, לחברת

 איבד זה בחודש בישראל. לביקור נסעה כי והתברר אותה, איתר חודש כעבור רק
כספו. כל את אילן

 כספם, כל את שהפסידו ישראלים, עוד על־ידי דומות טענות הועלו אלטמן נגר
 דולר. 5000 ושני דולר, 40,000 הפסיד הירש שני. ועמה הירש רני ביניהם
אילן. של התביעה לתוצאות ממתינים השניים

 באמצעותה הרוויחו כאשר תביעות הגישו לא השלושה כי בתגובה אמרה אלטמן
 עובדת היא כיום התביעה. בגלל הסתיימה לא בשיוסון עבודתה וכי כספים,
האמון. בחברת כסוכנת

 הוגלתה
 לפרוייקט

רוקו־ ד של

 התחילו השבוע הדירה. למסירת ועד
 בעיירה טוב באיזור הדירות בבניית

בניו־ג׳רסי. ניו״בראונסוויק

לדולר?״ יקרה מה
 כי שנה, מלפני החל שטען, היחיד היה זה מדור כי יזכרו בעלי־זיכרון קוראים

 בשערו הנפילה לאחר היפאני. והין האירופים המטבעות לעומת יפול הדולר
 ליפול, ימשיך הדולר כי וטען זה מדור המשיך שנה, כחצי לפני ,6096 של בשיעור

 300כ־ לעומת לדולר, ין 125 (כיום לדולר ין 100 סביב של לרמה לבסוף ויגיע
משנה). יותר לפני

 והפרשן הארץ של בספח המדור אנשי ובכללם הכלכליים, הפרשנים יתר כל
 (רק המוחלט ההיפר את כתבו סלוצקר, סבר אחחגווז, ידיעות של הכלכלי
 וטען נבואת־שטות להינבא המשיך שוב אולם חודש, לפני חטא על היכה פלוצקר

ההיפר). קרה שוב במציאות יתייצב. הדולר עתה כי
רב. כסף הפסיד הפרשנים יתר לכל ששמע מי

 העובדות. של נכונה ראייה פשוט היא שלי הניתוחים להצלחת הסיבה
 לשינויים יסכימו שהללו עד היתר, לעומת הדולר, שער את יורידו האמריקאים

 דורשים האמריקאים האמריקאי. במשק לפגוע שיפסיקו כך ארצותיהם, בכלכלת
 סחורות יותר ירכשו שהגרמנים כדי הריבית, את יורידו הגרמנים כי העת כל

אמריקאיות. בסחורות ולהתחרות אותן לייצא כדאי פחות ויהיה גרמניות,
 ולאפשר באמריקה הרכישות את להגדיל מהיפאנים דורשים האמריקאים

 לעבוד זרות חברות על אוסר היפאני ביפאן(החוק לעבוד אמריקאיות לחברות
לאמריקה. היפאני הייצוא את להקטין וכן ביפאן), ציבוריות עבודות

 חוקי־הכלכלה, על לסמוך ולא תקנות, להתקין היפאנים מן דורשים האמריקאים
 ,20מ־ לפחות לחבית דולר 40מ־ בעולם, הנפט מחיר ירידת פשוטה: סיבה בגלל

 מיליארד 200 היפאני למשק חוסכת
 'לבור־ זורם זה אדיר סכום בשנה. דולר

 את לסבסד ומאפשר היפאנית, סה
להת וכך העולם, לכל היפאני הייצוא

אמריקאיות. בסחורות חרות
 בעודפי־ להילחם היפאנים בכוח אין

 האמריקאים דורשים ולכן אלה, כסף
מינהליות. הגבלות

ירי את החודש עצרו האמריקאיים
 של בארצם. ביקורו לרגל הדולר דת

 ליפאן שחזר אחרי יפאן. ראש־ממשלת
 שוב התחילו הסכמה שהושגה מבלי

 זאת יעשו הם הדולר. שער את להוריד
 לקבל יסכימו והיפאנים שהגרמנים עד
 הכל יקבעו אז שלהם. הדרישות את

 הראשיות, למטבעות קבועים שערים
 מצומצם, סל־סחורות על המבוססים

זה. קבוע שער על וישמרו
בא שפורסמו הכלכליים הנתונים

 המדיניות כי מראים אלה בימים מריקה
 האבטלה שיעור ברבע, ירד בדצמבר המיסחרי הגירעון עצמה. את להוכיח מתחילה

לשנה. 4.491,רק היתה האינפלציה פורחות. ותעשיות־הייצוא ירד,
 כי הטוענים כלכליים מומחים יש שער־הדולר, הורדת תוכנית הצלחת כנגד

 שוב עוזרת שערי־הדולר הורדת כי טוענים הם יעזור. לא הדבר ארוך לטווח
 ערך וירידת קונים, שהם הנפט עבור בדולארים המשלמים ולגרמנים, ליפאנים

 הגרמנים וגם היפאנים גם כי טוענים הם כן העלויות. את שוב אצלם מוזילה הדולר
 כמו זרות, לארצות שלהם הייצור את העבירו אמריקאיות) חברות כמה (כמו

 שיוטלו ההגבלות את יעקפו אלה ומבסיסים ומכסיקו, הפיליפינים טייוון, קוריאה,
 הגרמנים שכבשו אחרי שנים 10 כי טוענים הם עוד יהיה. כאשר החדש בהסכם

 ניתן לא אמריקאיות, חברות החוצה ודחקו האמריקאי, מהשוק ניכר חלק והיפאנים
לכדאי. הדבר את עושה הזול הדולר אם גם מערכות־ייצור, מחדש להקים
 כנשק בדולר שימוש של הקו שולט בינתיים אולם אלה, בטענות ממש הרבה יש

 על מכרעת בצורה תשפיע הזה הקו שהצלחת ברור והגרמנים. היפאנים ידי לכיפוף
 לר־ ממש של סיכוי בראשונה יוצר הכלכלי במצב והשיפור מערכת־הבחירות,

 יעדיפו האמריקאים הכל, אחרי בנובמבר. בבחירות בנשיאות לזכות פובליקאים
 שגיאות ושאר פרשת־איראן את וישכחו הכלכלה, את שהבריא המישטר המשך
המיסוי. בהגדלת הדוגלים הדמוקרטים, את לשילטון להעלות תחת רגן רונלד

רגן נשיא
השגיאות את ישכחו

 בין הסוו
לד״וים פלטק

 פלטק אבנר היזמים בין הסיכסוך
בפרו הדיירים לבין יצחקי ושותפו

 ברחוב״בונד לאמנים בונים שהם ייקט 1
הדיירים, בפשרה. הסתיים בניו־יורק

 הישראלי היזם שהוציא הדירות 650
 בניו־ג׳רסי למכירה דרוקר זכריה
נר ובחברה ימים, שלושה תוך נמכרו

 בתור ממתינים מאות כמה עוד שמו
החוזה. את שיבטל למי

 צעירים לזוגות מיועד הפרוייקט
 מאפשר והוא ממוצעת, הכנסה בעלי
 בנקאי במימון מהמחיר 9091 של כיסוי

 והפריסה הנמוכה הריבית שנה. 30ל־
 לשלם לרוכש מאפשרת רבות לשנים

 לש־ מהתשלום הנמוך סכום חודש כל
כר־דירה.
 עלות את להקטין הצליח דרוקר

 לבנייה הפרוייקט הכנת על־ידי הבנייה
הב משך קיצור וכן מתועשת, בשיטה

החוזה מחתימת משנתיים לפחות נייה
קבלן

חודשי תשלום
דרוקר

משכר־דירה נמוך

 על-ידי שנרכש לפני בבניין שגרו
 שונות, כספיות תביעות תבעו פלטק,
התביעות. לגבי להסדר הסכימו ועתה

 לחץ הדיירים הפעילו ההסדר לפני
 בבניין שדירות בטענה העירייה, על

 באיזור האסור דבר ללא־אמנים, נמכרו
בלבד. לאמנים המיועד העיר, של זה

 חוזים למתלוננים הראה פלטק
 ובהם רוכשי־הדירות, חתמו שעליהם

 לאמנים שרק להם ידוע כי מצהירים הם
זה. בבניין להתגורר מותר

ה  סכנ
לחגיגות

הש חגיגות לתוכנית האחראים כל
 להיפתח האמורות למדינת־ישראל, נה

 לישיבות־חירום, נפגשו הבא, בחודש
הגדו רשתות־הטלוויזיה הודעת נוכח
 המיועדות התוכניות ביטול על לות

החגיגות. במיסגרת לישראל
 סירוב בגלל באו הודעות־הביטול

בתוכ בפירסום להשתתף המפרסמים
 מהשם החשש בגלל בעיקר אלה, ניות
 המתרחש לאור לישראל שיש הרע

 רשתות־הטלוויזיה הכבושים. בשטחים
 מקומיות תחנות ועשרות הגדולות
מיו תוכניות לשדר לכן קודם הסכימו

התוכ ביטול בישראל. הקשורות חדות
 חגיגות מהלכי בכל קשות פוגע ניות

.40ה־
- 2 9* -


