
במדינה
 חזית־ בעלוני פירסם חירותי סירוריסט.

 שקראו מאמרים בסולם, שייב וד״ר חנוער
.עצורי־צריפין עם לסולידאריות . ״ .

ה את להוכיח אפילו התכונן לא אדרת
ה הפך.  לא בית־משפט שום פנטאסטי! ,ז

הו סמך על ישראלי אזרח להרשיע יסכים
כזו.* ראה

 בסיכומיהם. הצדדים שני החלו השבוע
מחצי שכמעט עדים, עשרות שמיעת אחרי

 בלשי או מודיעי סוכני, אנשי, היו תם
 את להוציא השופטים שלושת יצאו הש.ב.,

 שאר כל באוזני כמו כשבאוזנם, פסק־דינם,
ה דבריו עדיין מהדהדים בית״המשפם, באי

 שהעיד הש.ב.* מטה ,איש של מאלפים
 לאנשי מותר אם אדרת לשאלת בתשובה

״ה במזיד: ולשקר שקרים להפיץ הש.ב.
 הש.ב.). איש (של דעתו לשיקול נתון דבר

ל יכול הוא חמורים, כך כל לא במקרים
 יוכל חמורים, במקרים עצמו. דעת על שקר

 רב, שלו. המפעיל עם שהתיעץ אחרי לשקר
 מוכרח הוא — למחתרת להתקבל יוכל לא

״ בתוקף לפעם מפעם לשקר דו... תפקי

נוער
•של□ ד3הגז

 ציון ויצחק נגרי יגאל מיהרו לילה אותו
הקיבו בני החיילים שני ליחידתם. לחזור

 ארנבות שתי לצוד רצו ואילון נען צים
 נעימה חופשת־ערב לבלות אחד: במחי־יד

 עוד ביחידתם, לישון ולחזור בתל־אביב
לילה. באותו
צרי השניים היו המשימה את לבצע כדי

 כלי־רכב בדמות נוספת, ארנבת לצוד כים
 בצ־ הסיממאוח אחת את סיירו הם ממונע.

 ססישון־וואגון, במכונית בחרו פון־העיר,
 בעזרת אותו חיברו כבל־ההצתה, את חתכו
מפתח. ללא המכונית את והתניעו כסף נייר

 הגיעו לא ,19 בני שניהם ויצחק, יגאל
 בילו הלילה את ליחידתם. לילה באותו

 בידי שנתפשו אחרי היפואי, בבית־המעצר
שיגרתית. ביקורת שערר שוטר־תיועה,

 מגורי־כהן יוסף ד״ר השלום שיפט בפני
 מתחרטים. ״אנחנו צערם. את השניים הביעו

הבטיחו. מעשינו,״ על שנית נחזור לא
 של בהסכמתו להבטחתם. האמין השופט

 על שוויתר קוברסקי, אריה סמל התובע
 ל״י. 30ב־ מהם אחד כל קנס מאסר, עונש

 רק שזה ,טוב מאד: מרוצים היו השניים
ישלם.״ הקיבוץ ,גזבר חייכו, קנס,״

באוטובוס. ליחידתם חזרו והם

משפט
ק ר תהילים פ

 בזה העדים דוכן אל עלו התביעה עדי
ה להם, הידוע את סיפרו כולם זה• אחר
 בשנית דבריהם את כששמעו בניד־ראש גיבו
 שהחתים בן־חנוך, יוסף החוקר השופט מפי

עדויותיהם. על אותם
 ישב ,30 מוצרי, יהושוע עצמו, הנאשם

 בשקם הקשיב הוא הנאשמים. ספסל בפינת
 אלאג׳ם, המשטרה סמל התובע, של לקולו

להת בנסיון נאשם הוא כי לו שהסביר
 שבצפון סומל בשכונת לבית־הכנסת פרצות

תל־אביב.
דברו, את לומר מוצרי של תורו כשהגיע

 השופט. כבוד נכון, ,לא ואמר: ממקומו קם
 וראיתי במקום עברתי לפרוץ. ניסיתי לא
ב מתה שאחותי נזכרתי בית־הכנסת. את

 ונכנסתי שנים, חמש לפני יום, באותו דיוק
״ פרקי־תהילים לומר כדי פנימה ה... כר לז

המקורי. ההסבר את קיבל לא השופט
 מוצרי של דינו את להעביד ציווה הוא

 זמן בכך לו השאיר המחוזי, לבית־המשפט
 עד בבית־הסוהר, תהילים פרקי לאמירת רב

מת סיבה על לחשוב או משפטו, לבירור
האלוהים. בבית הדעת על יותר קבלת

ם פני ת־ ד ב ק
 בדמיונו חזה אותן קבלות־הפנים מכל

 יקבלוהו כיצד רוזנפלד שלום עורך־הדין
 השוטרים הסניגורים, התובעים, השופטים,
 יעלה בו ביום בבית־המשפם, והנאשמים
 היתר. שלום, פט מחי המשפט לכם לראשונה

מכולן. הנוראה למעשה נתקבל שבה זו
 רב־נסיון, צבאי שופט לשעבר רוזנפלד,

 החדש המשפטים אולם את לרשותו קיבל
 השלום, בית־משסט של הפלילי שבאגף

פור גנבים, של דינם בשמיעת מיד החל
זה. אחר בזה בפניו שהובאו וזונות צים

ה הכייס היה הראשונים הלקוחות אחד
 רוזנפלד לו משפסק .18 יוסף, דוד צעיר

לשמונה לב בשים מאסר, חודשי שמונה

-  ____

 בכרטיסו רשומות שהיו הקודמות ההרשעות
 לעיני להפגין הנאשם החלים יוסף, של

 מד את לראשונה, אותו הדן החדש, השופט
ה לעבר צעק זונה,״ ,אתה רוחו: רת

 בלתי־ בזרם והמשיך בפניו ירק שופט,
העולם. שפות בכל קללות של פוסק

 הבלתי־ מקבלת־הפנים נבהל לא רוזנפלד
ללש הכייס את להכניס הורה הוא צפויה.

 את להטיל זה של מנסיו*ו התעלם כתו,
 כדי לתפקידו מונה ל,וא לחלון. מבעד עצמו

לשבת• המשיר והוא — בדין לשבת

ישראל כל
ס באי□ ד ת ש ה ד
ב ממטרות מכר נעו שקיבוץ אחיי

 במקדוניה, לחברה דולאר אלף 25 של שחיי
יוונים מומחים שלושה למשק השבוע הגיעו

 להכשרה — וטכנאי אגרונום הידרולוג, —
. השקאה בענייני .  הביטוח חברות .

 האחוז עקב המכוניות, מביטוח מפסידות
 עתה דנות החברות תאונות. של הגבוה

 הרישוי משרד . . . הפרמיות בהעלאת
 קטנה, דופין למכונית מונית רשיון הוציא

 כצעד בחיפה, פרייזר קייזר מפעלי מתוצרת
.גסיוני .  בחודשים המסחרי הגרעון .

ל״י מיליון 310ל־ הגיע 1957 ינואר־איגוסס
ה לעומת ל״י מיליון שני של עליה —

. . שעברה בשנה המקבילה תקופה כ .
ב בעיקר עליה, חלה התעשייתי יצוא

.היהלומים ענף .  הבניה תוכניות .
 לצפות. היה שאפשר כפי מתקדמות אינן

 בב־ הוחל 1957 ינואר־ספטמבר בחודשים
 לעומת הארץ, בכל חדרים 20.033 של ניתם

 שעברה. בשנה המקבילה בתקופה 14.371
 שעברה בשנה תקופה שבאותה בעוד אולם

 החדרים מספר הגיע חדרים, 21.685 נגמרו
בל 15.265ל־ השגה זו בתקיפה שנגמרו

. בד . הנוםיז הפיתוח כתק-יכ .
 לשיכון הוקצבו ל״י, מיליון 80,3 בסך
 ל״י. מיליון 15,6 ולתעשיה ל״י מיליון 31,5

. מאומה הוקצב לא לחקלאות  באר* . .
 בשטח בלתי־מקובל למוסד תזכה שבע

ה לכל משותת בית־כנחת בארץ: הדת
 קציני של משכורותיהם . . . עדות

 של למשמרותיהם הותאמו בצה״ל הקכע
 סרן הממשלה. בשרות אזרחיים פקידים

 של למשכורתו שודד, משכורת־יסוד יקבל
 תהיה רב־אלוף של משכורתו •6 דרגה פקיד

ממ משרד מנהל של למשכורתו מקבילה
 גם שהוא רב־אלוף, של משכורתו שלתי•

. . יותר ■ד ע גבוהה תהיה רמסכ״ל, ה .
 לאריה השבוע הרשה המשפטי יועץ

 הידועה הנעליים חנות בעל מיקולינסקי,
ש שוטר פלילי לדין לתבוע בתל־אביב,

 בשעת התקהלות, ממקום בכוח אותו סילק
 כמה לפני בתל־אביב, המוניות נהגי הפגנת

 מיקולינסקי, של קודמת בקשה חודשים.
מש לדין אותו יעמידו השוטר שמפקדי

 מצאו אלה שמפקדים אחרי נדחתה, מעתי
לפ בהתאם היתד, השוטר של התנהגותו כי

 ,בבל ההפגנה את לפזר שניתנה קודה
מחיר*.

תזכיר
ר האר• מאטה ס א מ ד

 בנמל שהתחוללה הדמים מחומת
 הישראלית המשלחת של שובה ביום חיפה,

/ הזה (העולם מוסקבה מפסטיבאל ו ס נ  י
 כשהקריא בכנסת, לתזכורת השבוע זכתה

 ל־ תשובתו את כרמל משה התחבורה שר
ה מארגני כי הוכח ״לא סנה: משה ד״ר

 פועלי מתוך באו כאלה, היו אם מהומות,
 מוחלט בניגוד היתר, זו תשובה הנמל.״

 וביומון הדח בהעולם שהתפרסמו לעובדות
המהו בשבוע למרחב, העבודה אחדות

. מות . ה העסקן של הטראגי מותו .
 שפרסים גלברד, קלמן הישראלי קומוניסטי

 חזה בהעולם התפרסמו עליו ראשונים
חמו להאשמות נושא השבוע שימש ),1050

 של בסאונה חדשות, בדרנים שהוטחו רות
ה אחרי ממק״י, שפרשה עצמאית קבוצה
ה הקומוניסטית המפלגה של 20ה־ וועידה

 מק״י יוצאי של בהאשמותיהם סובייטית.
 מיקוניס, שמואל של בעטיו רק כי נאמר,
 האפשרות מגלברד ניטלה המפלגה, מזכיר
מפו ארצה ולחזור עצמו את לטהר

. לין .  השבוע דן מאסר לשנתים .
 עק־ נעיפה את כהן יצחק המחוזי השופט

 חוח (העולם מחיפה הערביה הצעירה אלד,
 שלטונות לטובת בריגול שהואשמה )102*

היש בעתונות בטעות ושפורסמה ירדן,
 מועדון־לילה של יפהפיה כ״רקדנית ראלית
הישראלית.״ הארי מטה — חיפאי

הגעש! על הגירויים בס־דות רביעי מאגר

מסיו המשמיניס
 ק והחיובי היפה ספק בלי הינו השרירים, יהדות מפגן המכביה,
 * החלו כמהישבועות מזה אולם ישראל. במדינת הספורט במפעלי

 1ל המכביה בכפר שנתגלו ואי־סדרים מעילות על שמועות מתפשטות
 צ הודעה כל מחוסר ״חודשים. לפני,כמה ננעלה אשר החמישית,

 שם את אלה שמועות הכתימו בדבר, הנוגעים מצד רשמית
 תיקן לא שונים, מוסדות מצד שנעשה ההשתקה, נסיון המכביה.

 - השתקתם ולא - אלה גילויים של פירסומם להיפך, המצב. את
ן הישראלי. הספורט מפעלי פאר המכביה, שם את שיטהר הוא
 סביב התנהל רב־עוצמה לחישות סע **

 בישראל שהתקיימה החמישית, המכביד,
ה פתיחת לפני עוד חדשים. שלושה לפני

ה נפוצו ולאחריה, הערכה בזמן מכביד״
מסו בעתונות ניכר סיוע שקיבלו שמועות,

 דופי להטיל היתד, כוונתם כל אשר ימת,
 לקוי ״ארגון ואורחיה. המכביד, במארגני
 ספורטאים!״ בלי .מכביד, פושעת!״ והזנחה
 אלה מפלגתיות!״ למטרות מפעל .״ניצול

לרחוב. שד,ופרחו הסיסמאות היו •
 ממשי יסוד כל היד, לא למעשה, אולם,
ש הליקויים המכביד,. מארגני נגד לטענות

 ליקויי כמו הגדול, המפעל בארגון התגלו
ה הטקסים של אופיים והארחה, האיכסון

 טבעיים היו הספורט, מפגשי וארגון שונים
כזה. רב־ממדים מפעל לגבי

תנו על־ידי המאורגן מפעל היא המכביד,
 תרומות מכספי ממומן העולמי, המכבי עת
 אגודות מכספי העולם, ברחבי אוהדים של

תמי ומכספי בתפוצות, היהודיות הספורט
על־ מאורגן המיפגש צנועה. ממשלתית כה
 את עשו רובם שרוב המכבי, פעילי ידי

מסי מתוך בהתנדבות, שכר, ללא עבודתם
 שהם המפעל גודל והערכת אישית רות

מבצעים.
 השמועות יכלו לא אלה, עובדות מול

המאורע. זוהר על להעיב הפוליסיות־למחצה
★ ★ ★

משרדקיס? או מברדיס
שאח אחרי מעטים שבועות *!ולס

ה את עזבו האורחים הספורטאים רוני ריו
 להתהלך חדש מסיג שמועות החלו ארץ,

 גם גונב מהן ששמץ אלה, שמועות בצבור.
אי שחיתות על סיפרו עתונים, כמה אל

שכאילו המכביד״ מעסקני כמה בקרב שית

 בינתיים שהתמנה סגל, יעקב עורך־הדין
בתל־אביב. שלום כשופט

 את ולחקור עדים לשמוע החל סגל
 סודות, בסודי התנהלה החקירה כל הפרשה.

 סגל הצבור. אל ידלוף ממנה ששמץ מבלי
 פורסם לא עדיין אך חקירתו את סיים
 מסקנותיו את העביר הוא הפרשה. על דבר
 תורי. אברהם המכבי של עורך־הדין לידי

 הנהלת בתוך כליל. הפרשה הושתקה ומאז
 את לסיים מסוכנת: מגמה הסתמנה המכבי

 יותר פירסום. ללא חדרים, בחדרי הפרשה
 מסוכנת היא לצבור, מסוכנת זו משמגמה
הטוב. ולשמה עצמה, המכבי לתנועת

★ ★ ★

עיקריות האשמות ארבע
 המחייב במכביה, אירע בעצם,

 רוב מרוכזות למעשה משפטית? חקירה
 בכפר שאירע מה סביב וההאשמות הטענות

מפוק פרשיות כמד, נם היו אמנם המכביד,.
 יותר נוגעות אלה אולם לכפר, מחוץ פקות

מ הכדורגל ולאגודות הכדורגל להתאחדות
המכבי. למרכז אשר

 של הסתומה הפרשה קיימת למשל, כך,
 היו זעירה הערכה לפי המכביד,. נעילת טקס

 באותו רמת־גן באיצסדיון העמידה במקומות
 קיבל מהם חלק איש. אלף כעשרים טקס,

 אולם מאורגן. באופן וכרטיסים הזמנות
 הכרטיסים 3314 עם ביחד אלה של מספרם

 שליש רק היה העמידה, למקומות שנמכרו
שנכנסו. האנשים ממספר

 הבינארצי, הכדורגל משחק למשל, או,
 מכבי במגרש המכביד, במסגרת שנערך

ל נוכחו משחק באותו פתח־תקוה.
התאח־ של הכספי הדו״ח איש. אלף פחות

 חכפורטאים שוכנו בו ברנזת־נן, המכביה כפר נראח כןהעלוב העורף
 שיכון תמורת החמישית. לסכביה שהגיעו העולם, מרחבי

ליום. דולר ששח הספורמאים־׳חאורחיס שילמו הכפר, במסעדות דלות וארוחות באהלים,

 ה־ לעזרת מהתנדבותם הנאה טובת הסיקו
מכביה.

 מספר ביסוס• ללא שמועות אלה היו לא
 להם, יקר היה המכביד, ששם אנשים,

 וחבר בארץ הספורט עחונאי זקן ובראשם
 פט, בן־ציון המכבי, של העליון בית־הדין

 המכביה שם להצלת היחידה הדרך כי הבינו
 אותם נגד שהועלו ההאשמות חקירת היא

 ופיר־ ,חייבים ימצאו באם הענשתם עסקנים,
 היתה זו דרך רק הפרשה. כל של מלא סום

והתעכרה. שהלכה ד,אוירה לטיהור מביאה
 של בית־הדין זה? במקום נעשה מה

 נדב, אורי האשמות: את לברר החל המכבי
 החולים קופת ויושב־ראש ותיק מכבי איש
 מצא המבררים, בראש שעמד המכבי, של

 משפטיים. לפסים החקירה את להעביר שיש
אחד, אדם בהרכב חקירה ועדת מונתה

 הוצאה מראה משחק אותו על הכדורגל דות
 בדיוק. ל״י 48 של והכנסה ל״י 78 של

נכ הצופים שאלף לחשוב טעית זו תהיה
 היא: התעלומה כרטיסים. ללא למגרש נסו
הכניסה? דמי נעלמו לאן

 בהן צדדיות, פרשות רק הן אלה אולם
 ורק אך עסקו הם המכבי. חוקרי טיפלו לא

 שהוקם כפר־ד,מכביד״ סביב שהתרחש במה
 ליד המכביד, ספורטאי לאיכסון במיוחד
 נקודות בארבע הסתכמו ההאשמות רמת־גן.

עיקריות:
 כפר״המכביה, למסעדת זכיון מסירת •

ה מעסקני בכמה חשד המטילות בנסיבות
מכביד,!

 לשירותים בלעדיים זכיונות מכירת •
פעמים! וכמה כמה כסר־ד,מכביד״ בשטח
ל התירה שהממשלה בבשר, מסחר •
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