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 את באוזניי שמעתי ניחוש.
המתקרבות. הכנפיים משק

ד ו *  הכל אצלנו דיברו 1984ב־ *
 הצטרפות על ימינה״, ״התזוזה על

 הקיצוני, הימין למחנה הצעיר הדור
הסק העתיד. כחזות נראה כהנא מאיר

 מכובדים אנשי־שמאל נוראים. היו רים
 הסיפוח כי קבעו בנבנישתי מירון כמו
 את נימקו יורדים ״בלתי־הפיך״. הוא

ישרש אבוד", ש״הכל בטענה ירידתם
פאשיזם.״ לקראת הולכת אל

 הזרעים נבטו לאט־לאט אבל
שזרעו.
 גוש־אמונים אנשי עורכים עכשיו

 החזרת מפני להזהיר כדי שביתות־רעב
 הקיצוני הימין הכבושים, השטחים כל

 אנשי־התחייה בוכה, כהן גאולה מוכה,
הפ המדינה את בונה שהליכוד טוענים

לסטינית.
 נהירה התחילה הפוליטיקאים בין

 שלא מי .1א זה אש״ף. עם לפגישות
 ממציא איש־אש״ף עם עדיין נפגש

היו. שלא פגישות לעצמו
הצ הצמרת אנשי כל כמעט

ב מדברים והפוליטית באית
 ״ב- הצורך על פרטיות שיחות

 למדינה ומתכוונים פיתרוף,
 בצורה ישראל, לצד פלסטינית

 התחילו אף אחדים אחרת. או זו
 גנרלים מלא. בפה על-כך לדבר

המשור שאמרו מה אומרים
רים.
 סיבות הרבה למצוא אפשר קרה? מה
ה־ בין ההתפתחות האינתיפאדה. לכך.

נב הח״ר  שו
 \דרהתיר ער

 מגיעים וחבו■!
ד אל ע י ה
 החדש. הבינלאומי האקלים מעצמות.
באש״ף. השינויים

 בתוך־תוכו יותר. והרבה אלה, כל
לב אלפי במאות הישראלי, הלב של

 המציאות מוכנות. יש משהו. קרה בות,
 הניסיון, מן לומדים בני־אדם השפיעה.

שלמים. עמים ובעיקבותיהם
 ערבים, נשארו לא הערבים

 וגם יהודים. נשארו לא היהודים
השתנה. הים

 האם הזה? לתהליך לקרוא יך 4̂
 שפעם כמו שמאלה", ״זזה המדינה

ימינה״? ״זזה
עלו הן נכונות. הגדרות אלה אין

להטעות. לות
 עובר כזה, במצב אחרים, בעמים

 אחת גדולה ממיפלגה הציבור מן חלק
לש מהימין היריבה, הגדולה למיפלגה

 שינויים גם לימין. מהשמאל או מאל
 את כלל, בדרך משקפים, אינם אלה
 רק איננה התזוזה כי המיפנה. •גודל
ן ך גם אלא המיפלגות, בי ו ת  ב

עצמן. המיפלגות

 התהליך בישראל, אצלנו,
יותר. הרבה מסובך
הצ את משנה אינו הישראלי הבוחר

 כמעט מושפע הוא אין בקלות. בעתו
מא הוא אין המיפלגות. מצעי על־ידי

 הוא הגדולות. המיפלגות לסיסמות מין
 סיבות בגלל מצביע שהוא כפי מצביע
 מסורת עדתית, השתייכות אחרות:

 אינטרס לסמלים, נאמנות מישפחתית,
ועוד. ועוד מעמדי

 לימין משמאל עוברת ישראל כאשר
 משתקף הדבר אין לשמאל, מימין או

בחירות. של בתוצאות כליל כמעט
 הנד ל ב ש הוא שקורה מה
 כל על כמעט הפוליטית, ,ערכת

שמאלה. או ימינה זזה פלגיה,
מיפל־ ,ימינה" ״תזוזה היתה כאשר
ה העולם 2683 הז

 שר בינלאומית שעוווייה במונז ״אר־עד״ ודיילת ■שואדי סשט־וגר
ב יגאל בדולארים. אפריקאיים מטבשת החלפת בי מגלה ל

 ממדינת־ פליט חולמם, סיל ךץ
 וכיום רודזיה) (לשעבר ^\זימבאבווה

 מרדכי אחרי רודף דרום־אפריקה, תושב
 ישראלי אזרח מנג׳ל, מונטי) או (מוטי

בפתח־תיקווה. כיום הגר וקנדי,
 שותפתו, ואת מנג׳ל את רודף הוא
 מכפר־ ארבל טובה אל־על דיילת

 — במירמה ממנו שהוציאו על סירקין,
 — שקיבל ופסק־הדין התביעה לפי
 בסיפור אמריקאיים. דולר אלף 670

 וב־ רבים, ישראליים גופים מעורבים
 פרקים כמה הולמס למד עיקבותיו
בזהירות.

על־ להולמס נמסר 1983 בפברואר
 דרום־אפריקאי עורך״דין כי אשתו ידי

 קיימת כי לה אמר מוס בראיין בשם
 זימבאב־ דולארים להחליף אפשרות

 הפיכת ערב זה היה בלונדון. וויים
 העצמאית האפריקאית למדינה רודזיה

 דרכים חיפשו והלבנים זימבאבווה,
 הולמס, המדינה. מן רכושם את להוציא
 לדו- רכושו את המיר רודזיה, כאזרח
 לדעת נוכח אולם זו, מדינה של לארים

לה המוכן בעולם פיננסי מוסד אין כי
 כמוצא קפץ לכן טוב. במטבע מירם
 עימו והסדיר מוס, של הצעתו על שלל

הנ המטבע את לו יחליפו בלונדון כי
אמריקאיים. לדולארים חות

טיסות

 העיר הולמס שרמן. של לקשריו הודות
המט את להמיר בעבר ניסה כי בשיחה

 הצלחה. ללא אולם לשוברי־טיסה, בע
 בעיסקי־תעופה, שמצוייה כמי ארבל,

 כי העידה שרמן, את שמכירה וכמי
בת״ביצוע. היא התוכנית

 את איתר ולא למיאמי טס הולמס
 שהוא והודיע למלונו שטילפן מנג׳ל,

בניו־יורק.
 טילפן שוב ימים שלושה כעבור

 בתל־אביב, שהוא ואמר מנג׳ל ,אליו
מן חלק ולקבל שם לפגשו וביקשו

 הולמס טס האחרונה התקופה במשך
 בעקבות שונות, לארצות פעמים 15

מנג׳ל. של הבטחות־סרק
 הו־ טוען לבית־המישפט בתביעה

 טובה היתה 1983 באוגוסט כי למס
בטיול מנג׳ל של אורחיו ובעלה ארבל
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מנגיל בחתימת המכירה הסכם
ישראל״ כפר־סירקין, ,6 הסבישס ט!בה, ארבל ״עדה:

ולשם לשם
 שם ללונדון, טסו ומום ולמם ^

 ואת מנג׳ל את לפגוש עליהם היה \ 1
 אז (שהיה איחפה במלון ארבל טובה

בלונדון). אל־על צוותי שהו שבו המלון
 שם מצאו לא ללונדון, הגיעו כאשר

 מנג׳ל עם התקשר מוס השניים. את
 במלון פגישה וקבעו בפלורידה, לביתו
העיסקה. לביצוע בפאריס, ן1שרח

 אלף 100 למנג׳ל הולמס מסר במלון
 מנג׳ל, דרישת לפי זימבאבוויים, דולר
 כמה כעבור איכותם. את שיבדוק כדי

 המטבע, איכות את מנג׳ל אישר ימים
 הול- מסר שם בציריך, פגישה ונקבעה

 דולר מיליון 1.234 עוד למנג׳ל מס
 ,1983 במארס 24ה־ ביום זימבאבוויים,

תמו לתת התחייבות על חתם ומנג׳ל
 תשלומים, בשישה דולר אלף 617 רתם

 היו הדולארים .1984 אפריל סוף עד
 בר־1א דיסקעט לעובר להימסר צריכים

בז׳נווה. בנק סיז
 נכחו ההסכם נחתם שבה בפגישה

ארבל. וטובה סוכן־נסיעות, שרמן, דויד
 להולמם השלושה הודיעו בשיחות

 הזימבאב־ הדולארים את ימירו שהם
 באמצעות אמריקאיים לדולאריס ווייס

חב של לשוברי־טיסה מוקדמת המרה
האתנטינ״ם, ונתיבי־האורר אל־על רות

חד״יות
ץ ק העו ו

האפריקאי

 והצרפתית, האיטלקית בריביירה יקר
מנג׳ל. חשבון על שמומן

מלכודת

 בהסכם, מועדי־הביצוע עברו כאשר
 כמה הולמס התקשר הופקד, לא והכסף
ונמ בטלפון, וארבל מנג׳ל עם פעמים

בסדר. הכל כי לו סר
 מני את לפגוש הצליח 1983 ביולי

 את להחזיר הבטיח וזה בישראל, ג׳ל
 במועדים הזימבאבוויים הדולארים

 ושוב קויימה, לא ההבטחה קבועים.
 זה במיאמי. מנג׳ל עם הולמס התקשר
הכסף. את ולקבל לשם לבוא ביקשו

 מלון של בלובי נפגשו השניים הכסף.
 את לקח ומנג׳ל באוגוסט, 18ב־ שרשן,
 את לדבריו, מסר, שלה לחברה, הולמס

 כי לו נאמר שם הזימבאבווי. המטבע
 אינם לתת מוכנים שהם הביטחונות

 וכך זמן, כעבור רק יהיו אלא מוכנים,
או סוף עד התובע את לשווא משכו
גוסט.

 הולמס הגיש 1983 אוגוסט בסוף
ובמאימי. בישראל מנג׳ל נגד תביעות
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מנג׳ל נגד השווייצי צו-המעצר ביטול
וד״1לי1ה ,3251 מסי צפון 37 רח׳ משל. נטי10 ״מרדכי

הוקי של
שכר 1983 ספטמבר אמצע ף*

 פרל־ בני הפרטי החוקר את הולמס -1
 ובעלה ארבל טובה עם קשר שיצר מן,

 רולארים לרכוש מעוניין שהוא ואמר
 פרלמן עם נסעה ארבל זימבאבוויים.

 והוסכם מנג׳ל, לפני הוצג שם לציריך,
 רולארים אלף 740 ממנג׳ל ירכוש כי

 1.26 ועוד הראשון, בשלב זימבאבוויים,
 תלונה הגיש פרלמן שני. בשלב מיליון

 מלכודת שהטמינה ציריך, למישטרת
 להחלפת הפגישה נקבעה שבו בבנק

 צו־בית״ הולמס השיג במקביל המטבע.
 וכאשר הכסף, להחרמת בציריך מישפט
 הבנק, מכספת הכסף את הוציא מנג׳ל
כש אותו ועצרו השוטרים אותו תפסו
הכסף. בידיו
 הולמס הגיע 1983 בספטמבר 7ב־

 הודה שם ציריך, בעיר התובע למישרד
 הם הדולארים כי התובע לפני מנג׳ל

 לחתום הסכמתו על והצהיר הולמס, של
 הול- הולמס. לטובת הכסף שיחרור על
 לשי־ לחדו מחוץ להמתין התבקש מס

 חתימתו את ולקבל מנג׳ל, של חרורו
המ כאשר שיחרור־הכסף. מיסמך על
 מכניסה חמק מנג׳ל כי מצא רב זמן תין

 הוא לחתום. בלי משווייץ ויצא אחרת,
 למרות ממנה, יצא ושוב לישראל, הגיע

צו־עיכוב־יציאה. נגדו שהוצא
 לחתום הסכמתו תמורת דרש מנג׳ל

 אלף 31 המעוקל הכסף שיחדור על
הכ את לו לשלם נאלץ והולמס דולר,

 הכספים מחצית על ידו שם אז רק סף.
בשעתו. שמסר

 פסק־דין, מנג׳ל נגד ניתן בינתיים
 ומשלא הולמס. תביעת את שקיבל
 כפושט־ הוכרז הכסף, את מנג׳ל שילם

 בית־המישפט במדינת־פלורידה. רגל
 ומכיוון נכסיו, את שיכנס נאמן, מינה
עורך־ מונה אזרח־ישראלי, גם שהוא

 בישראל. הנאמן כנציג זינגל משה הדין ■
 הנאמן עם מפגישה באחרונה חזר זינגל

 נגד התביעות כי והתברר בפלורידה,
 דולר. ממיליון ליותר מגיעות מנג׳ל
 בישראל, שלו רכוש מאתרים עתה

 את לממש ומנסים וקנדה, פלורידה
הרכוש.

 פעילה דיילת עדיין היא ארבל טובה
 מי־ בעל עדיין הוא שהמן באל־על.

שרר־־נסיעות.

 הליכוד. עם יחד ימינה, זזה העבודה גת
 זז הליכוד שמאלה", ״תזוזה יש כאשר

מיפלגת־העבודה. עם יחד שמאלה,
 עצמו שמיר עכשיו. שקורה מה זהו

מבחי רק להלכה עינינו. לנגד משתנה
 ממציא שהוא לו נדמה טאקטית. נה

העו את לרמות כדי חדשות סיסמות
 השינוי עצמו. את מרמה הוא אך לם.

נוספים. שינויים אחריו יגרור

 ההכרה לעבר זז כולו עם־ישראל
 הדבר ופירוש הפלסטינית, במציאות
 לכינון והסכמה אש״ף עם הידברות

פלסטינית. מדינה
 להישאר רוצה הליכוד אם

 אם זאת. יבצע הוא בשילטון,
 זאת, לעשות מסוגל אינו שמיר
בצמ אחר מישהו זאת יעשה

הליכוד. רת

 זה, בכיוון יובילו לא פרס־רבין ואם
במיפלגתם. אחרים זאת יעשו

 כבר שהכיוון מפני מדוע?
של את עשו הנכיאים קבוע.

 התיל. על שוכבים ונשארו הם,
הפולי קדימה. רצים האחרים
 הניצחי, חיל־המאסן טיקאים,

הפירות. את יאספו

 היראקלייטוס אמר דיי אנטה
- י  זז, לא דבר שום צדק. והוא ז״ל, ׳

 הוא טועה. והוא יבל״א, שמירוס טוען
בכך. להרגיש מבלי זז, עצמו

הי ערבים. נשארים אינם הערבים
 אינו הים יהודים. נשארים אינם הודים
שט נשארים אינם והשטחים ים. נשאר
 שהיה. כפי נשאר אינו דבר שום חים.

ריי. פאנטה בחיים. זה ככה
1 9


