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 המחמיר הוא אישיותו בשל המשיב
 כי לצייז ברצוני הדגמה ולשם מכולם. *

 לא שנישאנו, לאחר שנה חצי במשך
 אלי כשגבו אלא המשיב איתי דיבר
 שלא על־מנת זאת הקיר. אל ופניו

מבט... באמצעות עצמו את להחטיא
 עסוק המשיב היה הזמן רוב ״במשך
מועט... היה בינינו הקשר בענייניו.

 בלי־ ,הקהילה בענייני עסוק היה ביום
 הנוגעות ובהתייעצויות מוד־תורה

 שאר עם יוצא היה ובלילה לישיבה,
 חצות״(מינהג ל״תיקון לשדות הגברים

 כל היוצאים ברסלב, חסידי של קבוע
 עם להתייחד ומבקשים לשדות לילה

 אל וקריאות צעקות באמצעות אלוהים
אבנים).

 כי אם השר, בי נכנס כי טעו .המשיב
עורך־ על־ידי מיוצג הוא כאשר כעת,

 (למרות זאת מלטעון נמנע הוא דין, ,־
בסתר־ בכך מאמין הוא כי סבורה שאני
היום). עד ליבו

 ונסע לעיסוקו אותי נטש ״המשיב
 למרות השני, הילד לידת עם לחו״ל
 עם דירה לעבור עלינו כי היה שברור
 מחזיק המשיב יומה. בת ותינוקת תינוק

דרכו בידיו דרכונים. של רב במיספר
אזרחי־ של גם וגנובים, מזוייפים נים

 עשה דרכון באיזה יודעת ואיני חוץ,
זו. בנסיעתו שימוש

 על״ידי לי נאמר בי מאבקו ״במהלך
או אם כי ־ב[ים)01ש ישיבת הרב(רב

שלי.׳ הבא העולם -ייפגע דבריי את מר
 שאינו למי רק מובטח הבא העולם שכן

 דרפמיםהישיבה.״ נגד מדבר
קגויים 9

 הצהירה שהגישה, אחר תצהיר ך•
פע לחו״ל נוסע ״הנתבע איריס:

 בדרכונים מחזיק הוא בשנה. רבות מים
 ולא בגלוי, שם הוחזקו והם בביתו, רבים

 מהדר- חלק התובעים. מעיני הוסתרו
 מלא בכסף שנקנו דרכונים הם כונים

וב הנתבע על־ידי זרים, מאזרחי־חוץ
 לנסיעותיו משמשים והם אמצעותו,

השונות.״ עיסקותיו ולביצוע לחדל
אי נכנסה השניה, בתה לידת אחרי

 נפשי. במשבר והיתה לדיכאון ריס
הי באחד אותה ומצא בה, טיפל אחיה
 עיניה את לנקר מנסה כשהיא מים

 התנגדה היא מהגג. ולקפוץ במיספריים
 על- עליה שנכפו לגירושין כוחה בכל
 הגט, את קיבלה לבסוף אך הישיבה, ידי

 קצרה תקופה במשך שאושפזה אחרי
טלביה. בבית־החולים

 שם אמה, בבית איריס נמצאת כיום
 בנה התינוקת. בתה את מגדלת היא

 החזקתו ועל אביו, בחזקת עדיין נמצא
מישפטי. מאבק מתנהל

 לחוד מחדש בינתיים נישא הוכברג
אמיד. מבית אחרת רת־בתשובה

 האינטלקטואליים, כישוריו בגלל
 ליד־ימינו קצר זמן תוך הוכברג הפך
 והדואג הגיזבר הוא ראש־הישיבה. של

בתו הישיבה. של הכלכליים לעניינים
 קרובות לעיתים נוסע הוא תפקידו קף

 ולב־ ,לישיבה כספים לגייס כדי לחו״ל,
 על משתטח הוא שם רית־המועצות,

 שאל מברסלב, נחמן רבי של קיברו
שובר ישיבת קשורה שלו החרדי הפלג

 נוסעים הישיבה תלמידי יתר גם ברם.
 קיברו על לעלות בשנה פעם לפחות

רבם. של
 גילוייה על הנשען אמיר, עורך־הדין

מת הישיבה בתוך כי טוען איריס, של
 בקנה־מידה דרכונים לזיוף מיפעל נהל

 משתמשים המזוייפים בדרכונים גדול.
 בעולם, בנסיעותיהם תלמידי־הישיבה

לאח למכירה ואף זר מטבע להברחת
לישיבה. כספים להשיג כדי רים,

 אפוטרו־ גם שהוא איריס, של אחיה
גירו לפני כי הזה להעולם סיפר פסה,

אמרי דרכון לקנות לו הוצע איריס שי
דולר. 1500 של בסכום מזוייף קאי

מבע איריס של גירושיה חרי ס
, ה ל  חפציה את הישיבה איחסנה י

 עורך־הדין העתיקה. בעיר קטן במחסן
 את שם ומצא החפצים, בין חיטט אמיר

המוז החפצים כל את שהכילה השקית
 אפשר כיצד קושי בלי לראות ניתן רים.

בעזרתם. דרכון לזייף
המ התמונה את מוציא היה הזייפן

במקו הגנוב. או הקנוי מהדרכון קורית
 ביותר מיקצועית בצורה מדביק היה מה

 לה. המיוער תלמיד״הישיבה של תמונה
 מוכנסת היתה בחור־הישיבה תמונת
 במדוייק שהוכנה תבנית־גבס, לתוך

 בתבנית הדרכון. תמונת מידות לפי
 ועליו התמונה, את שהכיל שקע היה

 אמריקאית חותמת מוטבעת היתה
 בשקית. היא גם שנמצאת מזוייפת,
על במדוייק מותאמת היתה החותמת

 היתד, ואחר־כך המקורית, התמונה פי
 לא בדרכון. מודבקת החדשה התמונה

 נוסף, פרט כל לשנות צורך היה
 להשתמש יכול היה ותלמיד־הישיבה

 בעל־הדרכון של בשמו החדש בדרכון
 שבה תלמידי־הישיבה, רשימת המקורי.

 גם מהם אחד כל של שמו לצד נמצא
 — באנגלית הכתוב לועזי שם

 מגבירה — בשקית היא גם שנמצאה
זו. בדרך לזיוף החשד את

 לטפל אמיר עורך־הרין התחיל מאז
 בעויי־ נתקל הוא איריס, של בענייניה

כא בני־הישיבה. מצד ובתוקפנות נות
 רמי- עבור מחשב בישיבה לעקל בא שר

 30ב־ נתקל לאיריס, המגיעים המזונות
 אותו שגירשו אלימים, בחורי־ישיבה

 הם אליו. שנלווה שוטר־מג״ב ואת
 שני עם חזר כאשר גם אותו גירשו

 נפגע הקטטה במהלך נוספים. שוטרים
 למישטרה תלונה שהגיש עורך־הדין,

 גם בחקירה פתחה זו וחבלה. תקיפה על
הדרכונים. זיוף של החשד לגבי

 מיטען־ נמצא חודשים שלושה לפני
המ בבית למיתקן־הגז שהוצמד חבלה,
 עורר־ מתגורר שבו בתל־אביב שותף
 כל מצאה לא המישטרה אמיר. הדין
 אמיר ועורר־הדין זה, למילכוד מניע

 עבורו אות־אזהרה זה היה כי חושש
 שר ישיבת בענייני להתעסק להפסיק
ברבנים.
בא מאמין אני מהם. חושש לא -אני
 אומר לצירי!״ שהוא בטוח ואני לוהים,

אמיר. עורך־הדין
₪ צפריר ציו! צילם

בחבילה שנמצאה התמונה על האמריקאית החותמת הטבעת הדגמה:
בלילה...־ האבנים אל דיבר .הוא

הישיבה וחותמת תבניות אברכים, תמונת החבילה: תוכן
באשתו...״ הביט לא .הוא


