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חער

תי מ ש ת נ כ ת שיי או ל ח נ ל
הל כמה קובע ונוער ילדים עבודת חוק

 14 מגיל למטה ילדים עבודת חשובות: כות
יעב ,14 לגיל מעל נערים בהחלט. אסורה

 ללמוד יחוייבו ביום, שעות שש־שבע דו
 שמונה את שיסיימו עד ערב, בכל שעות 4

 קובע המעביד, היסודי. הספר בית כיתות
 הלכות שתי ביצוע על להשגיח חייב החוק,
אלה.

 לשכות לחוד. והמציאות לחוד החוק אולם
 המצב מבוגרים, במובטלים התמלאו העבודה
 הוכרחו הם ורע. הלך במשפחותיהם הכלכלי
לש הלימודים, מספסל ילדיהם את להוריד

 חזרו לא הנערים זולה. לעבודה אותם לוח
 הם החוק.. דרישת לפי הספר, לבית בערב

 יום מתיחות את הפיגו מדי, עייפים היו
ה בבית בבילוי או בשיחות־סרק העבודה
קולנוע.

ה את לשנות כדי הוקמו הנוער מרכזי
לקלי המחלקה במשותף אותם הקימו מצב.

 העבודה ומשרד היהודית הסוכנות של טה
 הנוער, במרכזי שהועסקו הנערים ממשלתי.

 אריע עבדו אזור, לכל אחד הוקמו אשר
 וחצי, לירה תמורתן קיבלו ביום, שעות

לימודים. שדות וארב״ חלית אריחית שתי
ה אחד עדיפים. בכירים פקידים

 במושב הנוער מרכז היד, הגדולים מרכזים
 אליו הוסעו הנערים לכיש. שבחבל נוגה

 ערב. מדי הביתה הוחזרו הסביבה, מישובי
 הנערים מספר והתרבה המרכז גדל כאשר

 להקים הסוכנות החליטה אשקלון, מסביבת
 בכפר הוקם הוא לעיר. סמור נוסף, מרכז

ניצנים. הציוני הנוער
למר המשא מכוניות הגיעו כאשר אולם

ה למרכז הנדרים את לאסוף אשקלון, כז
 ״הסבירו לאסוף. מי את כמעט היה לא חדש,

 פרוגרסיביים. יש שבייצנים בהסתדרות לנו
 הסייר פרוגריסיבים,״ לא הסתדרות, אוחנו

הנערים. אחד ,14 די״י. ייהיב בדמימית
 דבריו מאחורי 5 הנערים הדפו לאי

 מציאית עמדה דרעי, הנער של המעמדיים
נשגבה: כד כל לא כי אס פחות, לא מעמדית

הבכי הפקידים אחוזות נחלאות, אדמות
 יהקרן־הקיימת־לישראל, הסוכנות של רים

 הבוערת. בעונה זולים לרועליס זקוחית
 יועסקו אם המרכז. נערי הס אלה פועלים
 במרכז, ובלימודים בעבודה רחוק, הניידים

להז ללשכה, לפנות נחלאות אדוני יאלצו
 לפקידי מלא. בשכר מבוגרים, פועלים מין

 של שטובתם ברוב היה במקום ההתהדרות
הלי על בהרבה עדיפה הבהירים הפקידים

יחוק. של היבשית כותיו
בניצנים. המרכז נסגר השבוע

ממני?
יפדדמי־יו! הלגין תיו־*ומיו

 בירושלים וי־תיישיה המסחר משרד פקידי
 משרדם, של המשק מוהל מפגי מאד חרדו
מא מוצדקת: היתד, חרדתם איטלברג. יונה
ה תפקידו את שהסביר הצנוע השלט חורי

 פא־ שכבנין הקטן המשרד דלת על רשמי,
ב החשיבות המשרות אחת הסתתרה לאס,
 ישראל: כלכלת על החילש במימון יותר

הבטחון. קצין משרת
 מצרים. בלי שלטון במשרד שלט אימלברג

 קרא הסודיים, התיקים על אישית פיקח הוא
 והיוצאים, הנכנסים המכתבים מרבית את

רשי את ובדק טלפוניות ית שיח על השגיח
בק העוסקים הפקידים אצל המבקרים מות
 פרשיות לגלות הצליח פעם לא קהל. בלת

שוחד.
 המינהלר, בשטח איטלברג של כשרונותיו

 מלחמת בזמן עוד התגלו האזרחיים והפיקוח
 מפקידיה אחד אז היה היא השניה. העולם

 הממשלתית הבריאות מחלקת של הבכירים
החיו הרפואית חלוקת על פיקח המנדטורית,

 רלזיי־ ירח,יל בריסיים פקידים היו ידידיו ניות.
 אי- אל שהתחברו אנדרם, מצבא פולניים נים

פיליו. יליד טלברג■
 הכיר השנים באותן במחתרת. ירידה

 העתון עורך סלדובסקי, רומן את איטלברג
 פול- גזטה במרחב, אנדרם לגייסות הפולני

 לישראל אשתו את הביא סלדובסקי סקה.
 בקשרי ביניהן קשורות היו המשפחות ושתי

עמוקה. ידידות
 סלדובסקי הדרכים. נפרדו המלחמה אחרי

הפ ארגון ממקימי היה שם לבראזיל, עקר
ל הבולטת בשנאתו הידוע הפולניים, ליטים

 איטל־ •הארגון. עתין את לערוך עבר יהודים,
 צנוע: חיים אורח לוד,ל המשיכו ואשתו ברג
 היא הממשלתיים, במשרדים בעבידתו הוא

ה בחברת כן ואחרי שמן בחברת כפקידה
חשמל.
 מירושלים. איטלברג נעלם שבועיים לפני
לתדהמתם גילו אחריו, לחפש שהחלו ידידיו,

בסיפו נזכרו הם ורהיטיו. דירתו את שמכר
 בנתחה, לנקניק חרושת בית על הרבים ריו

החיפו גם אולם כשותף. להיכנס לו שהציע
 יותר מוסמכת דבר. העלו לא מהחד, שים

הג ביקורת בתחנת היוצאים רשימת היתד,
 נאמר איטלברג, משפחת היפה: בנמל בולות

לבראזיל. יצאה ברשימה,
 ש־ כשנודע יותר גדולה היתד, התדהמה

 המסחר ממשרד מזמן לא התפטר איטלברג
 מלוא את מיוחד הסכם לפי קיבל וד,תעשיה,

 מסרה חיפה בנמל הרשימה הפיצויים. סכום
 איטלברג של מקצועו נוספים: פרטים גם

״נוצרית״. והדת כ״חשמלאי״ צויין

שמונה קרית
ת דו צנו ם ה ל־ ק קו מ ם ה קי רי

 השלטון בצמרת בן־שבת יוסף של ידידיו
 אף כאשר בעקביות. לו דאגו בקרית־שמונה

 סנדלריה. לו סידרו ממארוקו, ארצה. עלה
הת מאביו, המקצוע את שלמד בן־שבת,

 קריוד שתושבי אלא ברווחה. לחיות כונן
 והסנדלר נעליים לתקן הרבו לא שמונה

הרגל. את פשט הטובים הקשרים בעל
 טובה. למשרה חבריו לו דאגו שוב
 עיר של המים למכון כמכונאי — הפעם

 המחסור הפך יום מאותו הגלילית. העולים
 אולם שכיחה. תופעה בקחת־שמונה במים

 פעם, מדי ידיים. בחיבוק ישב לא בן־שבת
 היה במשאבת, קלקול מתקרב כי בהרגישו

 לתושבים מודיע העיירה, בתי בין עובר
 מכונאי שיבוא עד בכליהם, מים לאגור

המכונות. לתיקון מוסמך
 הצריפים. באחד דליקה פרצה חודש לפני
 לשוא: אך בחצר, לברז צינור חיבר מישהו

 הבחין המשטרה בתחנת בברז. מים היו לא
 אץ בלהבות, דביר אליהו ראשון מפקח

 את נטלו הכבאים הכיבוי. במכונית למקום'
 הצריף אל לועיהם את ביתנו צנורותיהם,

 מכונית מיכל לשתא: הפעם וגם — הבוער
כולו. נשרף הצריף ריק. היה הכיבוי

 צנועה: מודעה בעתונות הופיעה ,השבוע
:.'ה דרוש קריודשמונה המקומית ״למועצה

ותיאו מעשית ידיעה בעל המים, למפעל ראי
 ובכושר בה הכרוך וכל מים באספקת רטית

המפעל.״ הנהלת
סנדלר. חיפשו לא הפעם כי ברור היה

משנורה
א ל ל לגנזו□ ק

 של ביותר והחשוב הראשון העזר בלי
 וגילוי פשעים למניעת במאמציה המשטרה
 המודיעים. הם המעשה, לאחר מבצעיהם

שו בדרכים המשטרה משיגה מודיעיה את
 העולם אנשי משורות אותם מגייסת נות,

 לשעבר עבריינים במצוקה, הנמצאים התחתון
מקו ובעלי פושעים בחוגי עדיין הנמצאים

 בהם קפה, ובתי בושת בתי בידור, מות
הפושעים. מבלים

 קטנה מזרחית מסעדה בעל דרעי, אברהם
 מ־ אחד היד, שלים, ביר, דוד המלך ברחוב

 היו במסעדתו הבירה. משטרת של מודיעיד,
 התחתון העולם מאנשי וכמה כמה מבלים

 מדור לשוטרי הסדירות וידיעותיו הירושלמי,
 לאנשי מאד מועילות היו הנפתי הבילוש

החוק.
המשט עם קשריו הכל. וראה שמע דרעי

 מכולת חנות בעל בהיותו עוד החלו רה
ש מרוקו כיליד הגרמנית. במושבה קטנה,

 העצמאות, מלחמת פרוץ עם לישראל עלה
העו עם טובים וקשרים מהלכים לדרעי היו
יותר. החדשים לים

 בין הקשר איש גאמן. למודיע גמול
 שמעון. בן עזר הבלש היה למשטרה דרעי
 מוצלחים, מבצעים של ארוכה שורה אחרי

סי דרעי, של המדויקות בידיעותיו שנעזרו
 למפקדו, המוצלח מודיעו על בן־שמעון פר

 (״ליז־ אליעזר ע.מ.מ. הפלילית המחלקה ראש
שילוני. קה״)

לפיקו לגמול האוהב כמפקד ידוע שילוני
במק כמו כגמולם. ולמיטיביו הנאמנים דיו
 וקיבל שביקש רוזנברג, יעקב העד של רה

 במשפט עדותו תמורת ל״י 1500 של הלוואה
 מצבו את להיטיב לדרעי שילוני הציע רומק,

 קטנה משטרתית הלוואה בעזרת הכלכלי,
 קצוזת. שני היו לחבל קפה. בית לפתיחת
תר ההלוואה בשניהם: לתסוס רצה שילוני

 ימשוך הקפה בית למשטרה, דרעי את תק
 יותר עוד ישפר זרעי, של מכיריו את אליו
ידיעותיו. טיב את

 על- שנפתחד, אולינופיה, הקטנה, המסעדה
 של מאמציו פרי כולד, היתד, דרעי, ידי

ול הבנקים באחד להלוואה שדאג שילוני,
אסיר היה דרעי מתאים. עירוני רשיון

)12 בעמוד (המשך
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ל מיוחדת בהצגה משתהו

* * ^
* תו ך ע פ  כולה גלעדי ישראל של ו

 לא ״לא, בנק? מנהל כבוד, אומרת ן |
 כזאת קרחת עם כי אם בנק. מנהל
 בנק.״ מנהל להיות בנקל יכול הייתי

 זה ״אבל באש״ד. פקיד הוא בינתיים
 הקרחת באש״ד גם חשוב. זאת בכל

 חברים ישנם באש״ד כבוד. מעוררת
 כי לעובדה לב שמים שאינם וותיקים

 הצעירים, קרחת. הצמיח החברים אחד
 יחסם את מיד משנים זאת, לעומת
וותיק.״ חבר — הנאה הקרחת למראה

 הקרחת לרבים נראית מה **ישוב
ל מופן אינו זד, דבר שלילי. כדבר 1*1

ה לאור מונין. דויד הממשלתי דפק
 בין ■לעיתים הקיימים המתוחים יחסים

ל הרחב, והקהל הממשלתית הפקידות
 אצל לקרחת רב ערך יש מונין, רעת
 מתחשבים קרחת ״בבעל ממשלה. פקיד

 אנשים מיני כל באים לפעמים יותר.
 הם כועם|ם. או מרוגזים שלי, למשרד
מש ויחננם כזו, מכובדת קרחת רואים

מסתפר.״ לא אני חוץ,מזה מיד. תנה

ד ** קי  ודד הגבוה רבינוביץ בן־עמי פ
 איננה ״הקרחת בעיות. אין חסון /

 לא לכן שהוא׳ כל חסרון על מראה
 חיי על לרעה ולא לטובה לא השפיעה

 משתו, חסר שלמעלה נכון והצלחתי.
 חסר. למטה שגם אומרת זאת אין אבל
 בסדר.״ הכל ברוך־השם וטד,3ל לא, לא,

ב ידועה דמות הוא (שמאל) רבינוביץ
 היתד, הקרחת ״אילו התל־אביבית. חברה
 היה זה אדם׳ אצל החשוב הדבר באמת
 חשוב.״ לא שזה יודעים הכל אבל משנה,

* * *

י זה אולי
שע שיצסיחו

המאוש אחד הוא פפו **•״ואל
ז ״בהת הקרחת. קידמה אותם רים פ
 פפו הודה נעים,״ לא קצת היה חלה

 החברות החברים. מצד ״ודווקא העליז.
 פעם מאד. אותי הולם שזה טוענות
 בינינו שהיחסים חברה לי אמרה אפילו

קר לי היתד, לולא בהחלט, שונים היו
 גם אשר צעירים בחורים ישנם חת.

 עוזרת איננה שחורה או זהובה בלורית
 עם בעיקר — בחברה להסתדר להם
 אחד חינו (.שמאל) פפו היפה.״ המין

 חברה, בכל מקומם את המוצאים מאלה
נקבה. ממין ובין זכר ממין :ין

תה! עות **
הגי  האוט׳ ^!נ

 1 מצויינים; הס
 לכן למציאות.

 צ אהרון לנהג
 שד,קרחת חושב

 למקצון בודתו;
 הנו יחס היחס,

 הנדחקים שים
 כאילו הנהג, על

 התחבורו במצב
 הם שלי קרחת
ובו תקום שיבה

ם ל ו ע ם ה ו ה

10 קרחים
ן י ק מ )28(הצעירה לגוורדיה שייך שי

 שלו לקריירה הקרחות. בעלי של ן
 הקרחת ארבא, הפריע. לא הדבר כצלם,
חוש ״האנשים לקידומה. עזרה אפילו

 משנה שזה וכמובן גבוה מצח שזה בים
 אם האדם. לגבי ההערכה את לטובה

 הזקן הרי משהו, למעלה חסר זאת בכל
 התמחה, דן החסר.״ את ממלא למטה

״כש יפות. בחורות בצילום השאר, בין
 שהיא כמובן להצטלם, באה. כזו בחורה

 רעמה בעל הייתי אילו ביישנית. קצת
 עם אמון. ליצור קשר, לי היה גילי, כפי

מיידי.״ לאמון זוכה אני כשלי קרחת

 לקרחתו וכאובה רצינית ישד! ך
ן גי פ ה  ויטלי. לוי הממשלתי הפקיד ל

 היתד, ״הקרחת מספיקות. סיבות לו היו
 סובל גם אני לרעתי. רק ומתמיד מאז

 זמן לפני הקרחת. בגלל נחיתות מרגש
 הסיבות אחת מאשתי. התגרשתי מה

 הי־ ממני להתגרש היא בקשה שבגללה
 דבר, של לאמיתו שלי. הקרחת תה

 השינוי אבל מאד, טבעי דבר היא קרחת
לפע החיצונית בהופעה מביאה שהיא

כלפיך.״ האנשים יחס את משנת מים

 תיריוני!
 ותס־וגים

 ע וזרת
 בתיאת

 :תניע
ת \\־זזו2ה

 ״ו כתב
 פ תווית

 , שארה
 י בתיים־

 תש של'
 נוראת.

 תתנשא
 ת תאר

 וזרו! ער
 ררוזתע

רת* או


