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 לכן, קודם כבר התגלה הוא נור.
זדטך. לחברת הנוגעת בעיסקה
ביש פורסמה זו פרשה גם
 הזה״ ב״העולם בראשונה ראל

 יגאל של בפתבה ),17.6.87(
 זה פירסום אחרי וגם לביב.

 הישראלית העיתונות מילאה
 את הזכירה ולא מים, פיה את

אחת. במילה אף העניין
 אדווין כי כשנודע התפוצצה הפרשה

 רגן רונלד של יועצו עדיין אז מיז,
האמריקאי הצבא על לחץ בבית־הלבן,

חיבה היתה למיז
לעסקים מיוחדת

שבהם מנוקנקים
׳שואלים משובים

 שבה לחברה, גדולה הזמנה להעניק
 וידידיו. עוזריו בידי השליטה היתה
 שאיפשר צ׳ין, אותו היה המנהלים אחד

 דולארים רבבות אחת במכה להרוויח לו
 כבר ממנהלי־החברה ארבעה בבורסה.
ושוחד. מירמה בעבירות הורשעו

 לחברה העביר האמריקאי הצבא
בלתי־סביר. במחיר גדולה, הזמנה

 החברה ביצעה ההזמנה את
 המים• את בכרמיאל. במיפעל

 אחד לה העביר בכרמיאל על
 זמן במשך שהיה נויברגר, פרד
 וש־ בישראל, חדש עולה קצר
 בחברת מנהל מכן לאחר הפך

 בעניין מעורבים היו ״ודמו״.
 הורביין, יגאל של עוזרו גס

 ארבל, וברור גולדשטיין, אריה
 קצין־מישטרודצב־ שהיה מי

 ש אחרי שפרש אית־ראשי,
בעבירת־שוחד. הורשע

 היא מיז והשר ודמך נגד החקירה
 לשר היתה כי נראה בעיצומה. עדיין

 לעסקים מיוחדת חיבה האמריקאי
 ישראלים מעורבים שבהם מפוקפקים,

ויהודים.
 ולך, אותו בלט זדטך בענייני גם
 שנתיים לפני מיז. של ויועצו ידידו

 ט״נוס, בנידיורק מיכתב ולך פירסם
 ראש־ עם נפגש 1982שב־ וגילה

 כתב, בטוח,״ ״אני בגין. מנחם הממשלה
 בגלל לי הוענקו והפגישה ״שהביקור

מיז. אד עם האישית ידידותי
 ארנס, משה השגריר את ״פגשתי

 ואני נתניהו, ביבי המוכשר, עוזרו ואת
 מיז עם ידידותי על דיווחו שהם בטוח
ביקורי." לפני

 יותר נמשכה ובגין ולך של הפגישה
 הפרקליט לפני הירצה בגין משעה.
 — המרחב לגבי חזונו על הקטן היהודי
 את שתכלול ירוקה" ״חגורה יצירת

ומצריים. ירדן לבנון, ישראל,

דרושות
תשובות!

 העניין אין ישראלית, בחינה **
דקה. בשתיקה להיגמר )■/יכול

 אחת יד לעשות יכולה העיתונות
 להימנע ולגנזו, העניין את להקטין
הוד אחרי הן ולאמור רצינית מחקירה

סתמיים. דוברים של סתמיות עות
 רינונים, יהיו בציבור אבל
ובצדק.

 רשאי דמוקרטית במדינה הציבור
כזה במיקרה לדעת,
 ממשלת־ישראל הסכימה מדוע •
 כל את שסתר לפרוייקט, ערבות לתת

עת? באותה ומעשיה השקפותיה
 מתי, כך, על החליט בדיוק מי •
טעמים? אלו ובגלל צורה באיזו
 בשיחות זה נושא על דובר מה •

 רוברט מיז, אד עם פרס שימעון של
ואחרים? רפפורט ברוך ולך,

 גלוי נסיון, איזשהו נעשה האם •
למי? כן, ואם שוחד? להציע מסווה, או

 של במעמדו מדינאי שום
 להרשות יבול אינו פרס שימעון
בש עצמו את לעטוף לעצמו
שי מוטב בזה. במצב תיקה
דבר.
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טתנדה

 נציב לשעבר, ח״כ סוויסה, סי ך*
 עמד לשעבר, בתי־הסוהר שרות 1

התוב כנאשם. דוכן־העדים על השבוע
 כתב־ נגדו הגישה רג׳יניאנו קלרה עת

וה הליכי־מישפט שיבוש על אישום
לעדות־שקר. ומחותנתו כלתו דחת

ש שנה ביוני הדברים של ראשיתם
 רפי של בנו דויד, נעצר כאשר עברה,

 ברחובות. לפריצות בחשד סוויסה,
פלי מהסתבכויות בעבר שסבל האב,
 רק אותו החזיר ואשר בנו, של ליות
 בצרפת, ממושך ממאסר שנתיים לפני
 בא הסתבך, שבה פרשת־סמים בגלל
 ניסה סוויסה רפי בנו. לעזרת שוב

 ורד, ועם בני־מישפחתו, כל עם לברר
 הבן עשה מה אמה, וחיותה, בנו אשת
הפריצה. בוצעה שבה ובשעה ביום

 כי בבית־המישפט סיפר סוויסה רפי
 כל שטענה החמות, חיותה, זו היתה
הרא בימים ומדובר מאחר כי הזמן

 היא דויד, של בנו לידת שאחרי שונים
ביום וכי הזמן. כל כמעט אתו היתה

בחתונתם סוויסה וורד דויד
לחזור לבת מרשה אינה החותנת

 לחנות־ לתל־אביב עימו נסעה הפריצה
 עגלה, לקנות כדי במב׳, הרהיטים

התינוק. עבור ושידה מיטה
 בכך סוויסה נאשם בכתב־האישום

למ אמה ועל כלתו על לכפות שניסה
 ולאמר למישטרה שיקרית גירסה סור
 בסב׳, בחנות דויד עם היתה חיותה כי

 שלמעשה בעוד הרהיטים, קניית בעת
 ולא ויקטור בשם אדם עם דויד שם היה
 עוד נאמר בכתב־האישום חמותו. עם
 מאחר למחות, חיותה ניסתה כאשר כי

 סוויסה: לה אמר לשקר, רצתה ולא
גירושין!״. ״יהיו

 להעיד סוויסה עלה כאשר השבוע,
 ישבו לא במישפטו, ראשון כעד־הגנה

 ישב דויד, בנו, באולם. וורד חיותה
 על המתייסר באביו והביט באולם

 שהנשים לאחר כי מסתבר דוכן־העדים.
 סוויסה רפי כי בבית־המישפט העידו
 סוויסה פנה לעדות־שקר, להדיחן ניסה

 וביקש הפרקליטות, בהסכמת ורד אל
״יש לה: אמר הוא לבעלה. לשוב ממנה

 למען בוועד מאוד ופעילה רחובות,
 התובעת לדיברי ברחובות. השוטר

 חיותה של האליבי כי סוויסה רפי חשב
 נגד חקירה כל ויבטל משוריין יהיה
בנו.

 בבית־המישפט הופיע סוויסה רפי
אפו בחליפת־משי לבוש מאוד. מהודר

 לרוכן־ שעלה עד ומחייך. מסורק רה,
 התרגשותו את להסתיר הצליח העדים
 וגילה פעם מדי התפרץ אז ורק הרבה,

 בלונדית אליס, אשתו, ריגשותיו. את
 שחורה, בחליפת־מיכנסיים לבושה
 השתתפה לבנים, וצעיף־תחרה חולצה
בעדות. פעיל באופן

 רפי של מעדותו קטעים להלן
סוויסה:

 עתידי וכל חיי כל את תולה אני
 שזה מכובדים יושבים כאן זה. במישפט

 כל זה עבורי אחד, תיק עוד להם
החיים!...
 איתי נסעו בני את שעצרו ביום

בביתו. חיפוש לעשות כדי השוטרים

 חיזרי נחמד, תינוק אוהב, בעל הכל, לך
 לבתה לתת סירבה חיותה אבל אליהם."

עבריתהביתה. לחזור

 בט־ הסתבן־ סוויסה סי ראה 4
 ובמישפט מישפחתית ראגדיה

 כי היום ברור צורך. כל ללא פלילי
 בחנות־ דויד אומנם היה הפריצה ביום

 ויקטור קרוב־מישפחה עם הרהיטים
 שש בשעה בחנות היו הם סוויסה.
 ברחובות הפריצה הסגירה. שעת בערב,
 באותו אחר־הצהריים 4.30 בשעה היתה
 אם השאלה רק פתוחה נשארה יום.

 לתל־ מרחובות להגיע דויד היה יכול
 לא ובעצם בערב, לשש 4.30 בין אביב
 שהיא חיותה של בעדותה צורך כל היה

בתל־אביב. בחנות איתו היתה
 ניסים לשופט הסבירה התובעת

 רפי השתדל זאת, בכל מדוע, ישעיה
 ויקטור את מהתמונה להוציא סוויסה

 ויקטור, חיותה. את במקומו ולהכניס
הס שניםגפאריס, עשר כבר המתגורר

 חיותה ואילו המישטרה עם בעבר תבך
בעיריית־ פקידה מכובדת, אשה היא רג׳יניאנו ותובעת מישגב סניגור

עחת של שעות ארבע

 המכוניות כאשר לבית נכנסו הם
 זה מצפצפים. ומכשירי־הקשר מאירות

 מקום זה סזכרת־בתיוז כי לי, כואב
 את רק מכל, בכל חיפוש עשו הם קטן.

 לגיטימי, וזה עקרו, לא הם המרצפות
תפקידם... זה כי

 מאחל אני שבור. הביתה חזרתי
שלכם. לשונאים כזאת הרגשה

 קצין־המיעד האח,
אחיו ליד מאשר

אחים
 להעיד סוויסה רפי עלה באשר

 קציו״המי־ אחיו, חיבה גמישפטו,
 בטיס- סביר, שמעון הגביר שסרה
 עד־ להיות היה אמור הוא דרון.
מא לתורו. וחיבה במישפט הגנה

 התמשכה הנאשם של ועדותו חר
 סגיר חיכה שעות, מארבע יותר

 אחר- ארבע לשעה עד לתורו
הצהריים.

 חמים אינם האחים בין היחסים
 הריב כי מספרים רב. זמן זה בבר

 רפי נשא באשר התחיל ביניהם
הבלו אליס את לאשה סוויסה

השניה. אשתו נדית,
*״ הלנו במישפט ההפסקה בשעת

 בית״מישפט למיזנון הצדדים בל
 שני במיזנון ברחובות. השלום

 ישב מהם באחד בלבד. שולחנות
 סגיגוריו אליס, אשתו סוויסה, רפי

 \ וכמה גרשוני וניר משגב חיים
 השני השולחן ליד וידידים. אחיות
 רג׳יניאנו קלרה התובעת ישגה

 סביר נכנס כאשר שלה. והמתמחה
 וניכר ובה כה הביט הוא למיזנון

 הוא בנוח. מרגיש אינו בי היה
 אבל אחיו, עם התחבק אומנם
 של לשולחנה לשבת העדיף

 לשבת מעדיף ״אני היפה. התובעת
לה. אמר השני," בצד מאשר כאן

 קלוש היה האחים בין הקשר
 אבל האחרונות, נשנים מאוד
 כי שהתפרסם אחרי ספורים ימים
 התקשר נעצר, רפי, של בנו דויד,

 ״אשתי סוויסה. לרפי סביר הקציר
 סביר שאחי לי אמרה אליס

 ■־י אליו שאטלפן וביקש התקשר
 והייתי אליו טילפנתי בחזרה.

 סוויסה: רפי העיד מאוד." בעוס
 בגלל אולי למה, יודע לא ״אני

 את במקום אותו, שהאשמתי
 ,המישטרה לו: אמרתי המישטרה.

 שלי הבן את מחזיקה היא טועה!
בכפו.' עוול ללא

 קשים נסיונות לי היו ״כנר
 נעבר. המישטדה עם ומכאיבים

 לא שאני משהו עוד לו ואמרתי
שאו לו אמרתי בדרך־כלל. אומר

 אינני כי מהארץ, שלי הבן את ציא
 קצין אחי יותר. יסבול שהוא רוצה

הוא ואיתנו וישר, מרובע קשוח,

הצעידה מאשתו רבוידתו
■י׳ ״י

רבנו, רעזוד רצה סוויסה רב■


