
טיסונה אלי נטל מונולוג
לשבו בשנה פעם ארצה מגיע ני

 היתר, בין בא, אני עיים־שלושה. ^
 אצלי, שיעבדו קיבוצניקים, לאסוף

בג׳מייקה.
 מיני כל אז התחילו עזבתי? מדוע
 המאורגן. לפשע אותי ששייכו כתבות,

 שנקראה מצחיקה רשימה איזו היתה
״.11ה־ -רשימת

 שנה לפני שרק לך נשבע תגחכי. אל
 שנים במשך הרשימה. של עותק השגתי

 כזה עותק יש זאת. להשיג השתגעתי
שפירא. מוניה אצל

זה, ״ז11ה־ ״מיסמך מהו יודעת את

 המיש־ למפכ״ל פניתי זה!״ מה נראה
 מי כל לא? למי לנשיא־המדינה, טרה,

 אתה ״מה לי: ענה אליו אז שפניתי
במשהו?״ אותך האשים מישהו רוצה?
 למשל, כאלה? דברים לי אמר מי

תבורי. חיים מפכ״ל־המישטרה(אז),
 לא זה אותי? מעליב כל־כך זה מדוע

 לי מפריע מפריע! זה — מעליב רק
זה. עם לחיות
 חושבים אנשים הולד, שאני לאן

 לעשות ממש פחדו מסוכן. פושע שאני
עסקים. איתי

החווה את כשהתחלתי בהתחלה,

 באיזור״התע־ מיפעל־בשר שכרנו
 שייך היה המיפעל בת־ים. של שיה

 - כך אושרי. ולטוביה אהרוני לרחמים
המאורגן. לפשע אותנו קישרו - כך רק

 על ולא עלי, רק אז שדיברו מעניין
 מפני למה? יודעת את שלי. השותף

 ידעו ספיר. פינחס של חתנו היה שהוא
תקפוץ! המיפלגה כל — בו יגעו שאם

 ולא בי, רק לפגוע אפשר היה איך
שלי? בשותף

חיי! בימי בסמים סחרתי לא סמים?
 לא גם לא! אף־פעם סמים? עישנתי אם

סיגריות!

 אז נתן לא שהוא מפני מדוע?
שווימר. אל את להחליף

 במפורש, עליו איימו לו! עשו לא מה
 בר־מיצווה מסיבת שערך אותו האשימו
...11 בן אז היה הילד שלו. לבן מפוארת

 קבלות ולמצוא לרוץ צריך היה הוא
שנים... 20 מלפני אנציקלופדיה על

 אומו^ האשימו לזה? קשור אני איך
 שיתן כדי במכונית, מזגן לו שסידרתי

 אנחנו האוחירית. בתעשייה הטבות לי
 לקניית־בשר תלושים נותנים היינו

מפרעות נתן שהוא טענו לעובדים.

 הדפת 11 ה־ .ושימח
החיים!״ כל אותי

 מיסכן קצין של מיכתב בסך־הכל,
 מס־ לשילטונות שמות 11 על שכתב

 הזה היום עצם עד הכל! זה ההכנסה.
 כאילו.״ 11 ה־ רשימת על מדברים

״בוא שלי: לעורך־דין אז אמרתי

לע שפחדו קיבוצניקים היו בג׳מייקה,
 היום עצם עד לי מפריע זה איתי. בוד
הזה.

 בג׳מייקה, הנוכחי שגריר־ישראל
— נפרד! סיפור הוא — כהן יהושע

בג׳מייקה טיסונה של החווה
מתאבד!' הייתי בא, ה״ח .אלמלא

 לראש־ ומספר הולד הוא איתי. מסוכסך
 אמריקאיים למשקיעים שם, הממשלה
 פושע, שאני (לכולם!) לשם שהבאתי

ממגי. להתרחק שיש
 עברתי החיים. כל אותי רודף זה

 מגבריאל) מישפטיים, יועצים שלושה
 את העביר אחד כל זמיר. ועד(יצחק) בך

 גלוסקא, לעמי אפילו אחריו. לבא התיק
 בשבילי. תשובה אין הנשיא, של מזכירו
ותיווכחי. טלפני

 יכול לא .1978ב־ הארץ את עזבתי
 שהיא ויפיצו אחות, לי שאין להיות
 קצין־ שהיה בר, לצבי טלפני זונה.

 לו יש אם ותשאלי בכיר, חקירות
 הגיע הוא לו. אין — בשבילי תשובה

 אנחנו מה וראה ג׳מייקה, עד אלי
שם. עושים

 מכיר לא העשרה? שאר עם יחסי
 אח את מכיר אני בעצם בכלל. אותם
 שפירא מוניה טיסונה), (עזרא שלי

 יותר הכרתי אותו — מיזרחי ובצלאל
 הארץ. נגד שלו מישפט־הדיבה אחרי

 רפי את לא גם מכיר, לא אחרים?
שאולי.

 וכמה כמה אז להתקשר ניסיתי
 (שיצא אולמרס אהוד עם פעמים

 מה נגר יחסית, טרי כח״כ למילחמה,
 אול־ המאורגן"). ״הפשע כינה שהוא
 לצד שריד(שנלחם יוסי ענה. לא מרט

הת זה אחריו. לדעתי, נגרר, אולמרט)
 היה זה. עם להתעסק למישטרה, אז אים

 התחלק שעליו (התיק אפרסק תיק אז
 השר תחת שפיר, הרצל המפכ״ל החוצה

 היה נוח בורג). יוסף דאז הממונה
 מאורגן״ ב״פשע הציבור את להסית
וטילים. ערים ולבנות
 קאקר לכל בארץ? פה הבעייה מה

חסינות! יש
 לחברי־וועדות. מתכוון? אני למה

 אם ככה. לא זה למשל, בארצות־הברית,
 על לתבוע! יכול אתה בך, פגע מישהו

 ועדת־שימרון(ועדה על מדבר? אני מה
 עורך־הדין בראשות בשעתו, שהוקמה

 שאכן אז קבעה הוועדה שימתן). ארווין
 קראו לא לי מאורגן! פשע יש — כן

כלום! לוועדה, בכלל
 הזה. היום את לעולם אשכח לא אני
 שעומדים על־כך היום אותו כל דיברו

מופ 11״ של שמותיהם את לפרסם
 מיזרחי שבצלאל ביום היה זה לאים״.

 איך זוכר אני הארץ. נגד מישפט הגיש
הטל מול והילדים האשה עם ישבתי
 שלי! השם את שמעתי פתאום וויזיה.

 פה יש בטח להיות! יכול לא זה חשבתי:
טעות! איזו

 יש ,,בעצם בדירים: •
אחד!״ תיק ר׳

 ועזרא אלי אותנו(את קישרו איך
המאורגן? לפשע טיסונה)

 לא אף לא. פלילי? עבר לי יש האם
 על אחד. תיק לי יש בעצם אחד? תיק
שוחד. על מה?

 לעבר אז נשפטתי .1982ב־ היה זה
חנינה על־כך קיבלתי אבל דות־חוץ,

 המזגן. תמורת לעובדים, לקניית־בשר
אומלל. אדם

 לי: אמר הוא בגללו. רק ארצה באתי
 הייתי — בא היית אלמלא ״אלי,

מתאבד!״

טיסונה אלי
הזה?־ המיקי־מאוס ״מיד

מהנשיא.
 שמוליק על להתלבש אז ניסו
 של ועד־העובדים יושב־ראש קישלס,

 בכלל אני (דאז). האווירית התעשייה
בארצות־הברית. כבר הייתי

 את רואה את ישר. בחור היה הוא
ממנו! ישר יותר הזה? הקיר

 מיני כל עליו להלביש התחילו
תיקים.

 לא זה ,,ער בית: •
למדינה!״ אסלח

 אחת. ואחות אחים ארבעה נחנו
 מהאחים, פחות לא חשובה האחות

 פרנקים. שאנחנו למרות
בתור. הבא אני הבכירה. היא


