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פרטים והזמנות אצל סוכני הנסיעות

נושות
נשיקה
הפגנתית
מדוע נישקה ג־ודי ניר־
מוזס לשרך־הדין יגאל
ארנון ,למרות שכתבי
״ידיעות אחרונות״
חשפו את פרשת
הפגישה הלילית?
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כל העיניים באולמה של השופטת
שרה סירוטה היו נשואות לעבר האשה

נה התגלתה בחלון שמעל ראשה של
סירוטה ,שם מצאה לה מקום לקנן .חיוך
מיסתורי של השופטת רמז כי היא יוד
עת על מה שנעשה מאחורי גבה.
אז סקרה השופטת את ספסל־הנאש־
מים ואמרה :״רגע ,נדמה לי שחסר לנו
נאשם אחה"
יוסי הוכמן ,הנאשם החסר ,התגלה
כשהוא יושב בספסל האחרון באולם.
מישהו אמר לשופטת שבגלל נכותו של
הנאשם קל לו יותר לשבת על הספסל,
מאשר על כיסא ,והשופטת אמרה :״רק
רציתי שישב יותר קרוב ,כי נראה לי
שבסוף האולם אין כל־כך הרבה אוויר.״
מסטיק סודי .אחרי כמה סידורים
פורמליים עלה לדוכן־העדים עד התבי
עה הראשון ,יורם ברעמי ,בעל חברה
חקלאית ,מעבידו של אלברט אזולאי.
ברעמי הורשע לפני שבועיים בעבירה
של הטרדת עד ,אחרי שהודה באשמה

במודעה שהופיעה ב־ 9.3.88
פורסמו בטעות המחירים
הישנים
*
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^ ני מוכרחה להודות ששתי תוכר
\  £ניות מלבוטק בענייני־אוכל לא
הרסו אותי .בראשונה ,שעסקה בחומוס
במיסעדות ארצנו ,עוד הייתי מופתעת.
אבל בכלסטק השני ,שעסק בארוחות־
הבוקר במלונות ,כשבכל כמה דקות
מנצנצת הכתובת המפחידה ״לא ראוי
למאכל אדם״ ,כמעט נרגעתי.
מאות פעמים אכלתי חומוס ,אני
ובני־מישפחתי וחבריי וקרובי ,ומאות
פעמים אכלתי ארוחות־בוקר בבתי־המ־
לון בארץ ,אני וחברי ואורחיי מחדל,
ואף פעם אחת — ממש אף פעם אחת
— לא מתנו ,לא חלינו ,ואפילו הבטן
נשארה כמו שהיתה.
כמובן לא תיארתי לעצמי שהבדי
קות ,שערכו המעבדות עבור כלבוטק,
אינן מדוייקות .ועל כן המסקנה היחידה
שאליה אפשר היה להגיע היא שכך זה
גם בבתים שלנו .אם  160מיליון קול־
יפורמים אינם הורגים אותנו ,סימן שה
בטן שלנו רגילה לכמות הזאת .הבטן
האנושית אינה מודעת לתקנים של
האגודה למען הצרכן ,אבל הבטן שלנו
בוודאי יכולה להבחין בין מזון טוב או
סביר למזון מקולקל או מורעל.
כדי לאמת את דעתי ,פניתי לשתי
חברות וביקשתי מהן לשתף פעולה
בחיפושי קוליפורמים ,סטפילוקיקים,
שמרים ועובש באוכל המבושל במיט־
בחן ,והמוגש לבני־מישפחתן מדי יום.
החברות נענו — לא אכחיש שמתוך
פחד קל ,שמא יתגלה שגם המיטבחים
שלהן אינם עומדים בתקן.

החלטנו ,שלושתנו ,שבל
אחת מאיתנו תכין במיטבח
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ישתתפו:
• ח״כ עדי אמוראי ,סגן שר האוצר.
• ח״כ יגאל כהן־אורגד ,שר האוצר
לשעבר.
• יחזקאל פלומין ,סגן שר האוצר
לשעבר.
• פותח -ח״ם פלד ,נשיא לשכת
הפרסומאים בישראל.
ערב העיון מיועד למפרסמים,
לפרסומאים ,מנהלי חברות ומפעלים,
מנהלי מכירות ושיווק.
להבטחת ההשתתפות ,נא לפנות
טלפונית למשרדי הלשכה:
.(03 )222-172
דמי השתתפות 40 .- :ש״ח

סודי ניר־מוזם )באמצע( ונאשם ארנון)משמאל(
נשיקה לעי) ,כל
הבלונדית המטופחת ,שנישקה בחום
לעורך־הדין יגאל ארנון .זהותה של
המנשקת לא נשארה בסוד לזמן רב,
מכיוון שבאולם ישבו מיספר רב של
עיתונאים של ידיעות אחחנזח ,שהכי
תה היטב .הם זיהו את ג׳ודי ניר־מוזס,
בתו של נח מוזס ז״ל ,עורכו האחראי
הראשון של העיתון.
כאשר התבררה זהותה של המנשקת,
רבו התמיהות עוד יותר .כיצד יתכן
שבת למישפחת מחם מבעליו של ידי־
שת־אחחנות ,מנשקת בידידות מופג
נת את עורך־הדין ארנון ,היושב על ספי
סל־הנאשמים עקב חקירתם של מרדכי
גילת ,מרסל זוהר ושרה ארנון ,כתביו
החרוצים של אותו העיתון עצמו?
הנשיקה רק הגבירה את השמועות
המסתובבות בעיר ,כי עורר־הדין ארנון
נקלע למרכזה של מריבה מישפחתית
בעיתון .בעוד שהוא תמר במישפחת
מוזס ,הוא העמיד לו ליריב את עורכו
הנוכחי של העיתון ,רב יודקובסקי .יש
הסבורים כי זה נתן מרץ כפול למסע
העיתון נגד עורך־הדין.
כאשר נשאלו העיתונאים גילת וזו
הר שנכחו באולם לפשר הנשיקה המוז
רה ,הם רק משכו בכתפיהם בפנים
רבות־הבעה ,ולא אמרו דבר.
יונה מעל לראש .קהל־הצופים
גם בדק בסקרנות את צוות הסניגורים
המתוגבר ,שהגיע לישיבה.
בישיבה הקודמת ,שבה נקרא באוזני
הנאשמים כתב־האישום ,והם כפרו בו,
ייצגו עורכי״הדין רם כספי ,יגאל ארנון
ושרגא בלזר את עצמם .אבל בישיבה זו
כבר היו שניים מהם מיוצגים .עורך
הדין רם כספי הביא את אביו ,עורר־
הדין הוותיק מיכה כספי ,וגם את עורו־
הדין הירושלמי דן אבי־יצחק .בשם יג
אל ארנון הופיע עורך־הדין הירושלמי,
מישאל חשין ,בנו של מי שהיה שופט
עליון אהוב וחכם .״הם קראו את הכת
בה בהעולם הזה והחליטו שאינם רוצים
להיות טיפשים,״ אמרו כמה עיתונאים
בחיוך ,בהתייחסם לכתבה ״לעורו־דץ
המייצג את עצמו יש לקוח טיפש״)ה
שלם הזה .(17.2.88
בתחילת הדיון נשמע קולה של יונה
הומיה סמוך לראשה של השופטת .היו

במיסגרת עיסקת־טיעון ,ונידון לחצי
שנה מאסר על־תנאי ולקנס גבוה. .
בן־עמי העיד ברהיטות ,וסיפר על
יום הפגישה הלילית והיום שלפניה.
בין היתר נחקר על סדר הישיבה מסביב
לשולחנו העגול של עורך־הדין יגאל
ארנון ,ונתן תיאור מדויק .הנאשמים
ישבו נינוחים וחסרי־דאגה .רם כספי
שלף מכיסו חפיסת־מסטיק ,והציע ממ
נה גם לעורך־הדין יגאל ארנון .השניים
לעסו בעדינות ,כשהם מנסים להסתיר
זאת מעיני השופטת.

הסלטים במיכלים
לילה במקרר

נשעים
ה א מבולנ ס
ב ל א רופ א
אפרת נרצחה על־ירי
חברה־לשעבר.
האמבולנס הראשון
הגיע בלא רופא,
כשאפרת עריץ היתה
בחיים.
יוסי עיז־דוד ■
בחור צעיר ,חובש במיקצועו ,היה
בבניין שבו נרצחה אפרת רוזן ).(23
מיד אחרי שנשמעו היריות ,הוא ירד
וניסה לטפל באפרת ,שנורתה בידי
חברה־לשעבר ,עופר כנען ) ,(27שירה
בה מרובה נלילון שהיה ברשותו.
דקות אחדות אחר־כך הגיע למקום
אמבולנס ,ובו נהג־חובש בלבד .רק
אחר־כך הוזעק אמבולנס שני ,ובו
רופא .כל שנותר לו לעשות היה לקבוע
את מותה .הדקות הללו היו קריטיות,
ויתכן שניתן היה להציל את חייה אילו
היה הרופא מגיע בזמן.
שכנים ,המתגוררים בבניין שברחוב
יוחנן הגדי בתל־אביב ,סיפרו :״בשעה
 1.30בלילה שמענו רעש נורא .חשבנו
שזו תאונת־דרכים .כשיצאנו החוצה,
)המשך בעמוד (40

התרבית
גם ט1נה מהקופסה

שלה ,בתנאים הרגילים ביותר,
מנה אחת של אוכל .השארנו
את האוכל לילה אחד בתוך
המקרר ,ולמחרת שלחנו אותו
לבדיקות במעבדה .כלי־העבו■
דה במיטבחים נרחצו כרגיל.
אך באחד משלושת הבתים אין
מכונה לשטיסת־כלים .אך אחת
מאיתנו לא הרתיחה את הכלים.
שלושת הבתים הם בתים רגי
לים לגמרי ,ובפירוש לא מה
שנקרא ״מטורפים לניקיון״.
ענת סרגוסטי הכינה סלט גבינה
לבנה עם בצל ,כיסתה אותו והכניסה
אותו בערב למקרר .אני הכנתי סלט־
ביצים עם בצל ומיונית ,כיסיתי את
הכלי וטמנתי אותו במקרר .השכנה
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