
 לא זה. את שעשה מי את לשאול
אותי.
גיי מעלה אתה האם •

נג קשר היה ״ודמיתי, סה
שא היא גירסתך האם די״!
הזה? בעניין יומית תה

כל. קודם אן־א״, זה שדומה מי
 בכל אישי אינטרס שום היה לא לי

 מיופה־כוח, הייתי אני הזה. העניין
 אן־א״, את רימו אותי, רימו ואם
מאחוריה. שעומד מי ואת

או מדוע היא השאלה •
 אתגר במין צריך, רמאי תו

 את דווקא לקחת יוצא־דופן,
 הדירקטור, שאתה החברה

ש ושומע במינהלה יושב
היחי שאתה החברות שתי

מקב בהן, לטפל שיכול די
 דו• במיליוני אשראי לות

על מתקבל לא זה לאריס?
י ת ע ★ •ד

 ה- לגבי הסבר לך יש •
הזה? מיסמך

 ההסבר אותו הוא ההסבר תראה,
 החליט שבבנק. נושאים מיספר של

 נושאים. בכמה אותי לעקוף מישהו
 לא שאני ידע שהוא מפני לעקוף,

 ויסות על מדובר אם לזה. ידי אתן
 כי אותי, עקפו אן־א״, באמצעות

 אם לזה. ידי אתן לא שאני ידעו
מש אחרי מניות ויסות על מדובר

 אותי. עקפו הבנקאים הבנקאות, בר
עק ערבות, שיחרור על מדובר אם
שא שידעו הנושאים בכל אותי. פו
 זה אותי, עקפו בעיות, אעורר ני

שלי. ההסבר
 להנהלה נבחרת מדוע •

המצומצמת?
 בהנהלה אשתתף שאני הציעו

או אני אבל והסכמתי, המצומצמת
ל זומנתי לא מעולם שוב, לך מר

מצומצמת. הנהלה ישיבת
 מתייחסת וול נורית •
ש ג׳יי־אן־טי, חברה לעוד
האח החברות שתי עם יחד
 כש־ של אשראי קיבלה רות

 כאשר דולר, מיליון יבעה
 מיליון 9כ- אז היה הבנק הון

הק שאתה חברה וזו דולר.
 רוצה אני רשמת. ואתה מת

 צירוף זה האם אותך, לשאול
 החברות ששלוש מיקרים

בסכו אשראים קיבלו האלה
 דולארים, מיליוני של מים

 צפון־ מבנק ידיעתך, מבלי
אמריקה?

 לשם רק הזה, המיסמף כל, קודם
ה בתוך מיסמך לא זה הבהירות,

או שראיתי מיסמך לא זה בנק...
 שני״־ ,העובדות לגבי עכשיו, תו...

 לי נודע בבנק אשראי קיבלה אךטי
 נתתי לא מעולם החקירה. מתוך רק

 החברה בשם חתמתי ולא הוראות
רי מעצם חוץ דבר... בשום הזאת

 לא הזאת החברה לידיעתי, שומה.
השת לא עסקים, מעולם עשתה
 איש בייפוי־הכוח, מעולם משתי

 עד הזו החברה על איתי דיבר לא
 לנושאי בה שהשתמשו זה החקירה.

 פה, מתארת וול שנורית כפי ויסות,
 לכל מחוץ שהיתה פעולה בכלל זה

שלי. ידיעה או מושג
★ ★ ★

פנ חברה הקמת אתה •
 שימוש בל לך היה ולא מית,
 מסוג ברזל עורך־דין זה בה?

ע ברמתך שאתה הדברים
פנ חברות פתחת שית?
מר אני שימוש? בלי מיות

 אשר־ על מיסמכים לך אה
 מעביר שאתה גדולים אים

 כאן ושהיו מונסה, להדסה
 בחשבון, גדולים ויסותים

ידעת? לא זה כל את ואתה

 תאריכים לי לערבב מנסה אתה
בשני.... אחד קשורים שאינם

★ ★ ★
 דבק שאתה מבין אני •

 היה שלא היום, גם בגירסתך
 בעצם שאתה מושג כל לך

ש מקבוצת-שליטה חלק
 במניות השליטה את רכשה

 טוען אתה כך טי־טי־טי, של
היום? גם

 אני היום וגם מושג, לי היה לא
 בקבוצת־ חלק לי היה שלא טוען

שליטה.
 בעצם גירסתך, ולפי •
 בעלי-מג- מאלפי אחד היית
יות?

 ד שאתה והעובדה •
 חיים (עורך־הדיו שטריקם

 עורך■ של שותפו שטריקם,
 בדיוק רכשתם ברזל) הדין
מנ אלף 333 של הסכום את

 מהון שליש בדיוק שזה יות,
מיקרי? דבר זה המניות,
 של ברגע מיקרי. לא זה בדיעבד

 לנו הודיעו לגמרי. מיקרי הוא אמת
 ואותה ברוקר אצל מניות שיש

מיקרי. זה מבחינתי קנינו, כמות
שההסת לך אומר אני •

 מיליונים, של לא היא ברות
 שבדיוק מיליארדים, של ולא
 אלף 333 נהיו ולשטריקס לך

שליש! בדיוק מניות,
★ ★ ★

 יבוק השם עצם האם •
כ שחברה ידעת אתה —

קיימת? זאת
החקי כשהתחילה אני, לא, לא.

רה...
י נ פ ל  באה שהמישטרה •

שנק גוף שיש ידעת אליך,
 שהוא ידעת ואתה יבוק, רא

בטי־טי־טי? חלק
לא. או ידעתי אם זוכר לא אני

 בזמן או המישטרה, לפני היה זה
 אחרי היה זה אופן בכל המישטרה.

לגבי השאלות כל הבנק, תפיסת

 2 בעמוד ,412בת׳־ •
שדי חושב לא ״אני אמרת:

 הלפרין צבי עם פעם ברתי
 זוכר לא ואני טי־טי־טי, לגבי

יבוק.״ על איתו שדיברתי
החו את ראיתי שאני לפני נכון,

 את מחזיק שאני העובדה ואת מר
 זכרתי לא אז הלפרין, צבי עבור זה

זה. את
★ ★ ★

 הסבר לך יש האם •
 אמרה מונסה הדסה מדוע

 האם הללו? הדברים את
 עליך להעליל סיבה לה היתה

הזאת? העלילה את
אמרה. הדסה מה יודע לא אני

 בטי־ לחלקך בהקשר שופטת:
ט'־טי.
לסי פרט סיבה, על ידוע לא לי

ל לבוא מונסה להדסה שהיו בות
לה שנתבקשה מה ולהעיד כאן,
 או עיסקות־טיעון בעיקבות עיד,

 לא יודע, לא אני אחרים. דברים
איתי. שקשורה סיבה לי ידועה

★ ★ ★
 של מעדותו קטנטן חלק זהו

 המשתרעת ברזל, עורך־הדיו
ציטו עמודים. מאות פני על

ל הדגמה רק הם אלה טים
 ברזל, נתקל שבהם קשיים

 שאותן המוזרות ולתשובות
לפעם. מפעם משיב הוא

בבזרעגז
)8 מעמוד (המשך
 תהיה הראשונה, ההצעה לגבי

הישר למשק קשה מכה רק לא זאת
 של מהדהד ניצחון גם זה יהיה אלי.

האינתיפאדה.
 ערביים, פועלים אלף וכמה מאה
 יישארו בישראל, לחמם את שמצאו

 הם ענקי. במחנה־ריכוז עבודה, בלי
 לכוחות־הה־ אדירה תיגבורת יהוו
 ענקי בסיר־לחץ ההתפוצצות לם.
 עליה, להתגבר כדי מובטחת. זה

 אדירים, כוחות לגייס צה״ל יצטרך
 לנזק תביא המשק מן שהוצאתם

נוסף. כלכלי
סי לפני האלה השטחים סגירת

 לא אלה, בתנאים עיתונאי, קור
 בחופש־ אנושה פגיעה רק תהיה

הישרא ובדמוקרטיה העיתונות
 נוראה מכה גם אלא לית,

ישראל. של לתדמיתה
ל אי־אפשר ,1989 של בעולם

 ינתקו אם גם המידע. זרם את מנוע
 קשרי־ ,הטלקס הטלפונים, כל את

 את ויהפכו והפקסימיליה, הדואר
 בנטוסתאן למין האלה השטחים

 יעזור. לא זה דרום־אפריקה, נוסח
 את תשיג העולמית התיקשורת

אחרות. בדרכים המידע
 סתירה מתגלה כאשר כיום, כבר

 וגירסת כוחות־הביטחון גירסת בין
כמ נוטים הפלסטיניים, המקורות

וה העולמיים העיתונאים כל עט
הפלס לגירסה להאמין ישראליים

 הירוק, הקו אחרי.סגירת טינית.
 בחוסר חרושת־שמועות. תתפתח

 התיקשורת תאמין לוודא, אפשרות
 שיבוא סיפור־זוועה לכל העולמית
 יהיה הנזק הכבושים. מהשטחים

אדיר.
 שאי־ ״מובן ציניקן: השבוע אמר
 הוא קצב משה כי להניח אפשר

 סוכן היה אילו אך סוכן־אש״ף.
 תוכנית להציע היה יכול לא אש״ף,

אחרת!"

סטודנטים
 למות

 לכבוש או
הקמפוס את

 יוכרע הרביעי ביום ■
 בקמפוס ישלוט מי

 גם ואודי בירושלים.
יותר. הרבה |

₪ סער גירעון
מל אגרסיבית, מערכת־בחירות

 הדדיות, ובהאשמות בהשמצות ווה
ה בקמפוס לסיומה השבוע תגיע

העברית. באוניברסיטה ירושלמי
 להסתדרות־הסטודנ־ בבחירות

ה ביום שיערכו הירושלמית, טים
 שיל־ אם הסטודנטים יקבעו רביעי,

 היה הירושלמי בקמפוס הימין טון
 שמיפלגת־העבודה או חולף, חזיון

 האלק־ מפלותיה בשרשרת תמשיך
 הפוליטיות בחזיתות טורליות
השונות.
 מייח־ הגדולות המיפלגות שתי

הבחי לתוצאות רבה חשיבות סות
הרא מערכת־הבחירות זוהי רות.

 בעמי כשהימין המתנהלת שונה,
 הנגבי צחי ימי מאז דת־השילטון,

 איפוא, יש, לשמאל כץ. וישראל
 הימין את להביס חשוב אתגר

 במוקד כירסום חל שלא ולהוכיח
באוניבר — במדינה המרכזי כוחו

 להוכיח ינסה הימין ואילו סיטות.
 היה לא שעברה בשנה שניצחונו

מיקרי.
ב מתוקצבת מערכת״הבחירות

 המיפלגות שתי על־ידי נדיבה יד
כרו מדפיסים והצדדים הגדולות,

 נוסף בכמויות־ענק ומודעות זים
הת של חולצות ואף מדבקות על

השונים. הפוליטיים אים
 ״גלעד״(תא של מטה־הבחירות

 הס־ בבית השתכן למשל, הימין),
 בכיכר- תדרות־העובדים־הלאומית

בירושלים. מנורה
הסטו בוחרים? ואיך למי

 שני לקלפי יטיל הירושלמי דנט
 בשיטת־בחירות בוזמנית, פתקים

הקמפו בשאר הנהוגה מזו שונה
סים.

עידת — אחד פתק  הסתר־ לוו
לוועי־ הבחירות רות־הסטודנטים.

כרמלי מועמד-המערך
הנערים ישחקו

אדרי מועמד־הליכוד
 מכינות כבש הימין

 האישית־איזורית, בשיטה הן דה
 בנציגים בוחר סטודנט כל כאשר

נב בסר־הכל שלו. מחוג־הלימודים
 שהיא לוועידה, נציגים 88 חרים
בהס שולט מי הקובע הגוף בעצם

ההסת יו״ר את בוחרת היא תדרות:
 נושאי־התפקירים יתר ואת דרות

התקציב. את ומאשרת
 הסטודנט מצביע השני בפתק

בבחי כמו פוליטית, רשימה בעד
 חברי 22 נבחרים כך לכנסת. רות

ת צ ע ו  הכוח לפי ההסתדרות, מ
רשימה. כל של היחסי

מת מרכזיות רשימות ארבע
 (רשימת גלעד בבחירות: מודדות

 וצומת), התחיה, הליכוד, — הימין
 אומץ(מ־ אנפק(מיפלגת־העבודה),

 (חזית־ וקמפוס ושינוי) רץ פ״ם,
שמאלייהודית-ערבית).

 והיא מישניים, המועצה תפקידי
 על המפקח כגוף בעיקר מתפקדת
הוועידה.

לתפ המרכזיים המועמדים שני
 הם הסטודנטים הסתדרות יו״ר קיד

 הימין, מצד — אררי יעקב(״קוקי״ז
כרמלי(העבודה). וגדי

ב שנערכו מוקדמות בבחירות
 ישראליות במכינות בפברואר, 2 ז

 דו־כיווני. מהפר התחולל וחדל,
 שלושת עמדות את כבש הימין
הש בידי שהיו מכינות־חו״ל נציגי
 בדיוק לימין עשה והשמאל מאל,
היש המכינות לגבי הדבר אותו

ראליות.
מא צפוי כארץ? ישלוט מי

 היא כשההערכה וצמוד, קשה בק
 ישתפרו לזכות השמאל שסיכויי

 מערכת־ את להעביר יצליח אם
 סטודנטיאליים מנושאים הבחירות

פוליטיים. לפסים
הסטודנ שמרבית היא ההנחה

 מחנה־ עם פוליטית מזדהים טים
מש הימין תעמולת ולכן השמאל,

 ה״לא־ ניהולה את להבליט תדלת
ההסתד של והמיקצועי" פוליטי

 ניסיון תוך אנשיו, על־ירי רות
 רקע על שלא מעימותים להימנע

סטודנטיאלי.
הסטודנטיא העסקנים רק לא
 במאי. 17ב־ יזיעו הירושלמים ליים

 משמעות תהיה הבחירות לתוצאות
ה בשנה שישלוט מי לגבי ישירה

האר בהתאחדות־הסטודנטים באה
צית.

 בהתאחדות מאזן־הכוחות כיום
 אך יותר, או פחות שווה הארצית

דד  הדר, עדי עדיין הוא הארצי הי
בירו הימין ינצח אם איש־העבודה.

 לכך סיכוי יש השנה, גם שלים
ה ההתאחדות של הבא שהידר
 שנים שבע אחרי ימני, יהיה ארצית

הי יפסיד אם העבודה. שילטון של
ה האיום יוסר — בירושלים מין

הארצית. מההתאחדות ימני
 בחירות דשא. או מילחמה

 עם־ — מכריעות לא או מכריעות
 של התל־אביביים קני־הסטודנטים

 התל- חבריהם עם מתבדחים הימין
מתאי־השמאל. אביביים

 לעזור לרדת האם — הדילמה
 את להעדיף או מירושלים, לחברה

 תל־ שבאוניברסיטת יום־הסטודנט
במ 1 ב״ז בדיוק הוא גם החל אביב,

 ואחוות־העסק־ האידיאולוגיה אי.
 זה מה אבל חשובה, אמנם נים

 של המובטחות ההופעות לעומת
 ודני אלאל קורין משינה, להקת

 של הירוק הדשא על סנררסון
אביבי? ביום אביבי התל־ הקמפוס
הדשא. את יעדיפו שהם נראה

 בדצמבר, סיימו כבר מילחמתם את
(ה הנערים ״שישחקו — ועכשיו

לפנינו.״ ירושלמיים)

אדם דרכי
חזר לא ניר

דפורין. נסע רא ניר ן
לאילת. ברח הזא 1
 לא ועדיין נמצא, ן
הביתה. חזר |

■ כי רונן
 מנווה־שאנן, 16 בן זייד ניר

 חוף־הים על שבוע לפני שנמצא
הביתה. שב לא עדיין באילת,
 ביום ונעלם מהבית ברח ניר

 במישלחת לצאת היה אמור שבו
 המיש־ לפולין. בית־ספרו מטעם

פת והמישטרה בלעדיו, יצאה לחת
הנער. אחרי נרחב בחיפוש חה

 הילד גם נעלם תקופה באותה
 והובע ביפו, מביתו ברהאמי אורן
 את שניהם. לגורל במישטרה חשש

 כמה מצאו ברהאמי אורן של גופתו
 מצא ניר של שאחיו אחרי דקות
באילת. חוף־הים על אותו

 עם קורה מה הזמן כל ״ידענו
 עם הזדהות שחשנו וכמובן אורן,

 רצוף. מידע קיבלנו שלו. הסיפור
מ צילצל שאחיו אחרי דקות עשר

 הגו־ את שמצאו לנו הודיעו אילת,
)14 בעמוד (המשך
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