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שוחרר הנאש□ ■ יברח? ש
העליון, גית־המישסט שופט של חסרת־התקדים החלטתו

 הנא׳טם שנסי, עזרא את ממעצרו לשחרר ברק, אחרון
בתל־אביב, בתחכח־המרכזית סמדגנדי אברחם ברצח

במישטרה. דאגה מעוררת
 דן עורן־הדין וסניגורו, שנתיים כמעט נמשך שנסי של המישפט

 אין שעבר. הרב הזמן בגלל ממעצר שיהרורו את ביקש שינמן,
 כתב״האישום על־פי ברצח, לא אם יורשע, ששנה־ ספק כמעט

שנות־מאסר. 20 הוא עונשה שגם בהריגה, כנראה הרי המקורי,
חופשי, להסתובב לו מאפשר ממעצר שיחרורו השוטרים, לדעת י5"0

לו. הצפוי הכבד מהעונש להימנע כדי מהארץ, בריחה לתכנן גם ואולי

שב ב כ ה ר ע ת מ
 גורמים מנבאים כך שתיצור, פרשה בעוד לעזור נקרא השב״ב
המישטרה. עם במערכת־היחסים יתר־לחץ לעניין, הקשורים

 נושא בחקירת תל־אביב במחוז המרכזית היחידה עוסקת זמן זה
 חשודים. נעצרו לא ממש. של תוצאות שום ללא כה עד הסיקריקים.

 הסיקריקים, עם אותם לקשור שניסה יהודה״, ״מדינת פעילי נגד מיבצע
 והשריפות האיומים מול חסרת־אונים עומדת המישטרה כליל. נכשל

 מסוגל שהאירגון ברור אך נפגעים, היו לא כה עד מבצע. שהאירגון
בעם־ישראל. כבוגד על־ידו שנחשב למי פיסית להרע

 שליפת תוך שלו, המיבצעיות המערכות את לנצל נקרא השב״ב
 במערכת זה. בנושא והעסקתם בארץ אחרים ממקומות אנשי־שדה
 ואלגנטי מהיר לסיום תביא השב״ב התערבות כי מקווים השילטונית

ולכעס. לתסיסה הגורמת הקנאים, לפרשת

ל עירעור ■ מסור? עונש ע
 יובל על שהוטל גזר־הדין על לערער שוקלת הפרקליטות

מסנד.
מסנר, יובל על חודשי־מאסר שישה שהטיל גזר״הדין, אחרי מייד

קולת־ על לערער התביעה התכוונה לא באונס, שהורשע הצ׳לן
 שמואל של ובמופע בעיתונות שהתעורר הרעש אחרי רק העונש.

 את לקרוא בייניש, רורית פרקליטודהמרינה, החליטה וילוז׳ני,
לערער. מקום יש אם ולהחליט בעצמה התיק
 עד ימים 10 עוד יש בו. מעיינת והיא שולחנה על כעת נמצא התיק
 שגם להניח יש התביעה, תערער אם לעירעור. הזכות מועד תום

ההרשעה. עצם על יערערו הסניגורים

״כור״ את רימו ■
 חברת* על למישטרת־ישראל חומר־חקירה ״כור׳׳ חברת מגישה אלה בימיב

בה. שותפה שהיא מחשיבים
בסכומי־עתק. כור את רימו החברה שבעלי התברר

בחשיש? מכוון מחסור ■
דדטיש. מסוג בסם מכוון, ואולי חמוד, מחסור מסתמן האחרונים בשבועות

להשיגו. ניתן לא בבר באחרונה, הגיע שאליו המאמירים, במחירים גם
סבירים. ובמחירים קושי שוס כהרואקלללא קשים, סמים להשיג היום ניתן זאת, לעומת

כדולבינריו□ משקיע כוכמן ■
 בתל* הדולפינריום את שרכש בוכמן, יוסל׳ה היהודי־גרמני והמשקיע הקבלן
 בעיקבות ומיסעדות, תיירות קומפלקס ובסביבתו במקום להקים מתכוון אביב,
האיזור. •טל תובנית־המיתאר שינוי

 אילו יותר, מציעים היו כי טוענים הפרוייקט, על בוכמן עם שהתמודדו רבים, משקיעים
בתוכניות־המיתאר. הצפוי השינוי על ידעו

חן שי־חנוכה ■ מת־ לר
רמת־גן. מעיריית שי לקבל עומדים רמת־חן תושבי

 ערב ברמת־חן שבוצעה החדשה, והמידרכות הכבישים מערכת עבור חשבון יהיה ה״שי״
 עמית. אורי הקודם, ראש־העיר על־ידי שנה, לפני המוניציפליות הבחירות

העירייה. חשבון על יתבצעו העבודות כי לתושבים נאמר בזמנו

עד חקירה. היחה הוזמן. לא העיקר■ ה
 בחצי המסעירה הפרשה, התגלגלה ?^יך

ה שנ ה £  המערכת צמרת את האחרונה \
וחיל־האוויר? הביטחונית

 ועדת־ מימצאי פירסום לפני מחודש יותר
 כתבת־ הארץ פירסם השבוע, בסוף צלניר,
העי של עטו פרי הפרשה, על מקיפה תחקיר
דותן". של ״החברים הכותרת: בן. אלוף תונאי

 תת־אלוף הוא בפרשה המרכזית הדמות
כ חודשים שלושה לפני שמונה דותן, רמי

הנוכ בתפקידו בחיל־האוויר. להק־ציוד ראש
 והלוגיסטי הטכני המערך על דותן מופקד חי

 של כמקורבו נחשב הוא חיל־האוויר. של
 חולש הוא בן־נון. אביהו האלוף מפקד־החיל,

 והמ־ ,אנשים אלפי המעסיק אדיר, מנגנון על
בשנה. שקלים מיליוני מאות גלגל

 הראשיים הגיבורים שני בין קשרים ^
 וסוכן־הנשק דותן תא״ל — הפרשה של 1 1

של בניו־יורק(בנו החי פעיל עופר הישראלי, |

 של במישלחת־הרכש כקניין לעבודה התקבל
 במדור בניו״יורק, היושבת מישרד־הביטחון,

 פעיל חיל־האוויר. עבור מנועים ברכש שעסק
ואנ דותן ששלחו הדרישות, ב״תירגום״ עסק
 ולחוזים להזמנות למיכרזים, מישראל, שיו
האמריקאיים. הספקים עם

 עזב ורציני, חרוץ כעובד שנחשב פעיל,
 .1984 בראשית במישלחת־הרכש עבודתו את
 בניו־ רשם הוא הפרטי. לשוק מייד פנה הוא

 ספורט לונ״סטיק אינטגר״טר בשם חברה יורק
שה רבות חברות עם קשר ויצר (אי־אדאס).

 להתמנות כדי במישלחת, העבודה בזמן כיר
בישראל. שלהן הבלעדי כנציג־המכירות

שהב חוזים, על עימו חתמו שונות חברות
 במיוחד, שמנה לעתים עמלה, לחברתו טיחו
 חיל־האוויר ישראל. עם שלהן עיסקה מכל

 סו- עם פעולה שיתפו דווקא ומישלחת־הרכש
פעיל. של החדשה כנותו

 בשנתו דותן היה כבר )1984(שנה באותה
 מצטיין, כקצין ונחשב בתפקיד, החמישית

לאיכות והגיע המערכת ביצועי את ששיפר

דותן תא״ל
סוכן הפך 1של החבר

 10 לפני החלו פעיל), מאיר לשעבר הח״כ
שנים.
 מפקד אז עברי, דויד האלוף מינה 1979ב־

 כראש הצעיר דותן סא״ל את חיל־האוויר,
 מהנדס־ רותן, בחיל. ענף־מערך־המנועים

 אווירונאו־ בהנדסה שני תואר ובעל מכונות
 התיק־ בענייני־מנועים. כמומחה נחשב טית,

 אז שנחשב העניין את לקדם שיוכל היתה ווה
בחיל. אחרים תחומים לעומת כבלתי־מפותח,

בתפ חיל לעשות לו שעזרו תכונות לו היו
 לעבודה, ומסירות בלתי־נרלה מרץ קידו:

 ״וורקהוליק" מכנים שהאמריקאים מהסוג
(מכור־לעבודה).

 דותן של מינויו אחרי ספורים חודשים
 ק״מ, אלפי ממרחק למערכת־הביטחון, הצטרף
פעיל. עופר — אחר ומוכשר צעיר מהנדס

 לניו־ נסע וניהול, תעשייה מהנדס פעיל,
לימודיו בעת השני. התואר לימודי לשם יורק

 הוא מנועי־המטוסים. בתחום גבוהה טכנית
 ובייחוד בניו־יורק, מישלחת־הרכש את תיעב

 מבקר־ בתיפקודה. והביורוקרטיה הסחבת את
 המישל־ תיפקוד את 1988ב־ שבדק המדינה,

 שנה עוברות שבממוצע מצא בניו־יורק, חת
 ועד דרישת־רכש שולח שצה״ל מהרגע וחצי

לישראל. מגיע שהציוד
 בחיל־ נחשבו מישלחת־הרכש של פקידיה

דרי את תמיד מבינים שאינם כמי האוויר
בטיפו ואיטיים מיקצועיים, אינם החיל, שות
לם.

 תהליך־הרכש, לזירוז דרכים חיפש דותן
מקו נציגים עם שיתוף־פעולה על־ידי למשל

בב במהרה שיטפלו בארץ, החברות של מיים
המתעוררות. עיות

דרי בין השנים במשך שנוצר החלל את
 בתחום מישרר־הביטחון לתיפקוד הצבא שות

בחיל־ סוכני־הנשק. ומילאו הלכו הרכש
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