
)1983(גוכזדי של בתאו נשיא־המדינה
תקופת־ההת״שחת מחיקת

למישפט בדרך אושרי
ביר ליחת יכולת עשית? ״מה

ף פתח הוא כשיו ש ד ה יש בהוליווד. — חד חדשה שערורי
 תרופות מקבל היה כאביו להשקטת חולים.
 כי נטען המישפט בעת להן. והתמכר שונות,
 את הגבירה בכלא ישיבתו לסמים. התמכר
סמים. של יותר גדולה כמות והצריכה כאביו

 של נוספת תעודה הוגשה לבית״המישפט
 מה לומר אף הסכימו לא שעליה הסניגורים,

מהתיק. לאחר־מכן הוצאה היא טיבה.
מי של להודאתו היתה מישפטית מבחינה

 נערך שמישפטו מכיוון מעניינת. השלכה מון
 נקרא שבו וגומדי, אושרי של מישפטם לפני

 הוא כאילו להבין היה ניתן להעיד, מימון
 בכוונה וחברו אורון את רצח שאושרי מאמין

 כשמימון עצמית. הגנה מתוך ולא תחילה,
 אחרי אך בו'מהודאתו. חזר הוא זאת, הבין

 חזר שוב, בו חזר סניגוריו, עם התייעצות
 הפעם — באשמתו והודה לדוכן־העדים

סופית.
 בית־ שנתיים. של למאסר נדון הוא

עירעורו. את דחה העליון המישפט

 הגשיא
טל בי

 מימון ירד הכלא, מן ששוחרר חרי ^
 כדי אשרה קיבל הוא לארצות־הברית.

 של לעיסקי־המלון מישרד בניו־יורק לפתוח
 לתושבות- אשרה ביקש 1985ב־ המישפחה.

בארצות־הברית. קבע
 הוויכוח, עתה נטוש אלה בקשות על

ארצות־הברית. עיתוני את המעסיק
 אשרת־כניסה מימון קיבל בכלל זה איך

כני על אוסר הפדרלי החוק לארצות־הברית?
 ״שיפלות של בפשעים שהורשעו זרים סת

לפרשו לנוטים שהשילטונות מושג מוסרית״,

 שיש ל״פשעים (בדומה ביותר הרחב במובן
הישראלי). בחוק קלון״ עימם

 זמן ,1982 במארס האשרה את קיבל איך
קיש מימון של ותצלומיו שסיפורו אחרי קצר

הארץ? עיתוני כל את טו
 מי לואיס, לסם הגיע אמריקאי עיתונאי

 ארצות־הברית שגריר תקופה באותה שהיה
 פושע כי השיב לואיס אותו. ושאל בתל־אביב,

 קצין־מישטרה שיחד אם אשרה להשיג יכול
 או כוזבת, תעודת־יושר ממנו והשיג מקומי

 לא העיתונאי טעה. השגרירות צוות אם
 הפלילי עברו את ציין מימון אם לברר הצליח

בבקשת־האשרה.

)1980(לגית־המישפט בדרך באמצע) מימון(מוסתר,
באמצע יצאה האשת
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 תושב־קבע של מעמד מימון ביקש כאשר
עברו. את ציין לא ,1985ב־ בארצות־הברית,

 אין הפרשה, שהתפוצצה אחרי עכשיו,
 לנהוג. איך יודעים ארצות־הברית שילטונות

 אמר ארצות־הברית של ההגירה רשות ראש
 הוכנס שבו כזה, שני מיקרה לו ידוע שלא
 לארצות- זה מסוג פלילי עבר בעל ארם

המת הראלר, סיאמי העיתון לדברי הברית.
 רשות־ההגירה שוקלת בענייני־מאפיה, מחה
מארצות־הברית. מימון של גירושו את

 על למיסמכים זקוקה היא להכריע, כדי
 כאלה מיסמכים אבל מימון. של הפלילי עברו
אין.

 נודע כאשר נדהמו ארצות־הברית עיתוני
 שהו־ הוא הרצוג, חיים נשיא־המדינה, כי להם

 של הפלילי עברו רישום את להשמיד יה
המלונאי.
 ל־ בתשובה השבוע, אישר הנשיא דובר
 את ״לקצר החליט אכן הנשיא כי הזה, השלם

תקופת־ההתיישנות׳׳.
 פי על המתקת־עונש. לא וגם חנינה, זו אין
 מושמד עבריין של הפלילי רישומו החוק,
 בינתיים עבר לא אם מסויימת, תקופה אחרי

 למדי. ארוכה תקופה זוהי נוספת. עבירה
 מימון לגבי זו תקופה לקצר החליט הנשיא

 1ב־ החל הרישום מחיקת על וציווה לוי,
_ •1989 בינואר _ ^ך _

ע ---- לי מי
 על השפעה היתה לא זו החלטה ך■
 לתושבות לוי של הקודמות בקשותיו )

 לא זו שנה בראשית החל אך בארצות־הברית.
לוי, של עבירותיו רישום בישראל עוד קיים

הראלד״ ב״מיאמי הכותרת
• אסיר־לשעבר. ניחש שוקלת ״ארצעז־הברית

 ו/או האמריקאי בית־המישפט אין גם ולכן
 להשיג יכולים האמריקאית רשות־ההגירה

 על מישטרת־ישראל מטעם רישמי מיסמך
מימון. של עבירותיו

 בפלורידה בהוליווד מימון חי בינתיים
 בקאליפורניה) הקולנועית מהוליווד (להבדיל

 עכשיו ״שווה״ הוא לדבריו, בעסקים. ועוסק
 לרכוש עומר הוא לדבריו, דולר. מיליון 17

 בשדרת־ברי־ קומות 22 בן בניין־מישרדים
בעיר. קוול

 יתכן נשיא־המדינה, של להחלטתו תודות
 בארצות־הברית, להישאר יוכל שהוא מאוד

החדשים. בחייו שם ולהמשיך
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