
 הבחינו למילואים, צאתם לפני רפואיות,
 דלתו ליד דווקא הרגיל מן יותר גדול בתור

ברעם• רב־סרן העמים, רופא של
בהו צורך היה דבר. העלו לא הסיורים

 ע.מ.מ. החשד. את לאמת כדי ממשיות, כחות
החקי במחלקת אז ששירת שטיינברג, זאב
 על ממונה והיה הארצי המטה של רות

ה ממודיעיו אחד את אליו קרא החקירה,
 חילי־ משחרר מי ותברר ליפו ״תרד צעירים:
 הקצץ פקד כסף״, תמורת הצבא מן מילואים
רבה ברצינות זו לחקירה שהתיחס

 מ־ תוצאות החקירה הביאה מהרה עד
 על עין ששמו המשטרה, בלשי אחר. ביודן

 לשטיינברג מסרו ועובדיה המרפאה רופאי
 באותה המרפאה מפקד ברעה רב״סרן כי

 נוהג בה הראשי העינים ורופא תקופה
 קחי, היפואית במסעדה העבודה אחרי לבקר

משו אחו עם ממושך זמן במשך להסתודד
 קורבן־ הטוב, ידידו ועם מוסצ׳ו תפיה

 המכונה -צ׳יליבון, בשם המשכרים הסמים
״דוקטור״.

 של המודיע ו״דוקטור״. דוקטור
ל לי ״קראו למוסצ׳ו.׳ ישר סנה שטיינברג
 יכול שאתה ״שמעתי לו! סיפר שירות,״
אותי.* לשחרר

 לירות,״ 100״ יכול. הוא כי אישר מוסצ׳ו
 שהסכום אחרי במקום. בו המחיר את נקב
 למרפאה ״תיגש למודיע: הורה לידיו, עבר

 לד״ר ותכנס בעינים כאב על תתאונן ביפו.
 שלח שמוסצ׳ו תאמר אצלו, כשתהיה ברעה

אותך.״
הו אחדים ימים אחת הצליחה. הפעולה

 צעירים. כמה ברעם ד״ר של במרפאתו פיעו
 אותה ששלח מוסצ׳ו זה היה לא הפעם אולם

 ד,עיניה לרופא מהם אחד אמר ״משטרה״
 לפני החקירות, במשרדי תעודתו. את בהציגו
 הזריז לרופא הוברר שטיינברג של שולחנו

נעצ וצ׳יליבון, מוסצ׳ו שותפיו, שני גם כי
אתו. יחד רו

 של קפדנית סריקה הוכחות. חסרו לא
 חיילי־מילואים העלתה המשוחררים רשימת

 שד,שלישו אחרי השירות, מן ששוחררו רבים
 את מוסצ׳ו. של לכיסו אחד כל לירות מאה

 והדוקטור ד,״דוקטור״ מוסצ׳ו, היו התשלום
כחלק. חלק ביניהה מחלקים האמיתי

וה הראשון היה ברעם ד״ר של משפטו
 מאסר, לחודשיים נידון הוא בכולה מהיר
 צ׳ילי- הצבא. מן וגורש טוראי לדרגת הורד

 בערבות, שוחרר מוסצ׳ו לתורקיה. ברח בון
במסעדתו. לעבוד המשיך

 מו־ ניצב שנעצר, אחרי שנתיים השבוע,
 זוג־ יצחק ד״ר המחוזי השופט בפני סצ׳ו

 קודמות,״ עבירות ארבע ״לנאשם .,דלביץ
ל לייבסון אליעזר התביעה פרקליט הסביר
לג מבקש ״אני מוסצ׳ו, את שהרשיע שופט,

הדין.״ חומרת בכל דינו את זור
 ולפרקליטו למיסצ׳ו בתורכיה. מרגל
 טענות היו גרנדיר, דן עורך־הדץ המנוסר״
 המשטרה מודיע הוא ״הנאשם העונש. להקלת

 שנקרא עודד,ו, ציון הסמל העיד והש.ב״*
רי רשתות בגילוי עזר ״הוא ההגנה! מסעם

פליליים.״ ופושעים גול
 סמל מעוזיהו, ביקש הוא הופתע. התובע

 רישטי קשר לו שאין ביפו, הדרומית הנפה
 כיצד להסביר הבטחון, שירותי עם בתפקידו

 חיילים מאות ששיחרר — האש עזר ומחי
 למוסד — הפידאיון בתקופת פעיל משירות

 עזר ״הוא המדינה. בטחון על להגן המתיימר
הס מקלין־ודיס,״ אוליבר המרגל את לתפוש

עוזיהו. ביר
 שעודד,ו אחרי גם שוכנע. לא השופט

 קוד ממסעדת מוסצ׳ו של מלצרו כיצד סיפר
 צעיר בחור ודיס, ״המרגל״ בתפישת השתתף
 שג- ובעל >1024 חזח (העולם בנפשו מופרע

ל מוסצ׳ו את לדון החליט התבלטות, עוז
 של האחרונות טענותיו רק מאסר. עונש

 של במשפחתו להתחשב ביקש בהן גרנדיר,
 מוסצ׳ו העונש: את ריככו ובילדיו, הנאשם

 ששה במשך מאסר. חודשי לששה נידון
 לעד לפנות נאלץ הש.ב. יד,יד, אלה חודשים

אחר. מודיע של דתו

שראל כל י
ף ר סו ד ס ה היעון ה

 ספרים, של המוזל הרשמי הייבוא
 יימשך לא מארצות־הברית ותקליטים כחני־עת

 עד קיים שהיה ההסדר לפי הבאה. בשנה
 לספקים ארצות־הברית ממשלת שילמד, כד״

 הזד בדולארים, סחורתם עבור האמריקאיים
ביש ישראליות בלירות התמורה את דקה
 שר של שליחו הקצה שעבדה בשנה ראל.
 כסף־ את קאצן במרד האמריקאי החוץ

 ״לתועלתה שהיו למטרות שנצטבר, התמורה
ה בישראל. ארצות־הברית״ של הבינלאומית

 הכנת בעת דיפרטמנט, הסטייט הודיע שנה
 כתוצאה הנוהג. את יחדש לא כי תקציבו,
 , . . להתייקר אלד, סחורות־ייבוא עלולים

 את לחסל החליטה חיפה פועלי מועצת
בנמל. העוגנות באניות הפרסית השמירה

זועק: לחודלאוץ זדונית מניה ק זי ,על־ הוברח בנו אשד האב

נוניר את לי 1 ירו ״החז
 את גורכיץ' אודי זלמן עורד־הדין פרשת חסעירה אחדים חדשים לפני

הפרק על חידיעות כולו. הציבור את שחסעירח כשם עורכי״הדץ ציבור
 של תילים תירי נגדו כחקירותיח גילתח שהמשטרה הרמאי, ליט

 על במעשיו איים ),1034 חזה" (״העולם ומקצועיות פליליות עבירות
 חודשי לשלושה השבוע כשנידון כולו. המשפטים מקצוע של הטוב שמו

 ועומדים התלויים הרכים התיקים מן כאחד אשם שנמצא אחרי מאסר,
 החוק נגד פשע רק לא גורכיץ׳ בי התברר שונים, כבתי־משפט נגדו,

 מקר* אחד כר, דב של המזעזע סיפורו השונים. סעיפיו כעשרות היבש
 הפרקליט* פשעי של האנושי הצד את גם חושף גורכיץ/ של בנותיו
כזדון. מזוייפת שהיתה הצהרה כעזרת אביו, מעל כן הפרדת :הנובל

* הראשונה, מאשתי תגרשתי ך
 אז הייתי שנים עשר לפני סופיה, 1 1

 חיפה. בסביבת היחידות באחת פעיל, בשירות
 העיר. משכונות באחת בביתנו, נשארה אשתי
 שנתיים בן אז היה צבי, היחיד, ילדנו

ל אשכח לא אותו ערב הערבים, באחד
 פתחתי קצרה. לחופשה הביתה חזרתי עולם,

 השעות על כבר וחשבתי הבית דלת את
 לסיוג עד משפחתי, בחיק שאבלה הנעימות
ב נדהמתי: הדלת, את כשפתחתי החופשה.

ד הביתן תוך מ זר. גבר נמצא אשתי, עם \
 קודם ממושך, זמן כבר באשתי חשדתי-

 עיר את שעזבנו אחרי באיטליה, עוד לכן.
 נישאנו שם מקום בטרנסילבניה, מולדתי

 בוגדת שהיא הרושם בי נוצר ,1945 בשנת
 יכולתי לא פעם אף אחרים גברים עם בי

 כשנולד אלה. לחשדותי ההוכחות את למצוא
שטעיתי: בטוח הייתי המשותף, ילדנו הילד,

החטוץז(ימין) חגן
?דיי החינוכי המוסד מן

לי. נאמנה שאשתי הרושם בי התגבר
 הרתיח לעיני, ערב אותו שנתגלה המראה

ל הלכנו ממושכת, מריבה אחרי דמי. את
 רב, זמן נמשכה לא הגם הוצאת רבנות.

 אשתי לרבנים סיפורי את שסיפרתי אחרי
 לגירושין התנאי הסיפור. את הבחישה לא

 אשתי. בהשגחת במוסד, יוחזק שילדנו היה
שבע. לגיל שיגיע עד

ר״י 2000 :גפש כופר
ח נ • *  ב• התחתנתי גירושינו לאחר •

על ג׳ני, והנוכחים השניה אשתי שנית.
 לשטח עברנו מטריפולי. תקופה באותה תה

 לנו נולדו היום ועד ומאז ביפו הגדול
ילדים ששה

 הראשונה י אשתי ה!שיעה שנים שש לפני
 הזמן כל במשך ביפו. בביתי לביקור־פתע

 אלא אתר״ נפגשתי לא גירושינו מאז שעבר
 מבקר הייתי בני את מאד. רחוקות לעיתים

 שם בבן־שפן, החינוכי במוסד לפעם, מ״עם
למד.

 מפתיעה: הצעה היתד, סוסיה של בפיה
 בתנאי במזומן, ל״י 2000 לי הציעה היא

 שם ועל שמד. על צבי את לרשום שאסכים
 את הבנתי לא קרובלים. מרדכי השני, בעלה

 היא מדוע לדעת רציתי לא גם אך הצעתד״
 על אוזתר ״לא בתוקף: סרבתי זאם מציעה
לד״ אמרתי בני,״

 עזבה היא סופיה. את ראיתי לא יותר,
 על הדלת את הטיחה גדול, בכעס ביתי את
 בגנו את לבקר המשכתי לביתה. וחזרה פני

 ביקורי על לי מספר היה והוא בבךשמן
 יוצא במשהוא הבחנתי לא פעם אף אמו.
ביקוריו־״ על בסיפוריו הרגיל מגדר

 לבך כדרכי נסעתי חודשים שבעה לפני
 בפנים אותי קבלו המוסד עובדי שמן.

 ״אינך שאלו! צבי?״ את לבקר ״באת תמהות:
ז* אותו לקחה הראשונה, אשתך שסופיה, יודע

בהת שאלתי אותו?״ לקחה ״לאן נדהמתי.
רגשות.

 קיבלתי במשרד לי. לענות ידעו לא הם
 המלך שלמה רחוב אשתי: של כתובתה את
 סגורד״ הדירה את מצאתי תל־אביב. ,84

 עם יחד הארץ את עזבה קורבליט ״הגברת
השכנים לי אמרו כעלד״״
עדות ממד גבו למשטרה• מיד פניתי

המרומה האב
מזו״פת הצהרה באמצעות

ל נקראתי יומיים אחרי לי. שיקראו ואמרו
 הצהרה בפני הציגו הצפונית. הנפה משרד

 מרחוב בר, דב בשם אדם בידי חתומה
 כי נאמר בהצהרה בתל־אביב. 7 קרית־ספר

 את תוציא לשעבר שאשתו ״מסכים בר דב
 הארץ.״ מגבולות צבי, ילדם,

 גורביץ׳!״ אורי עורך־דין אצל פעם ״היית
 מעולם בשלילה. עניתי החוקר. אותי שאל

 זד״ בשם עורך־דין הכרחי לא
★ ★ ★

מזויפות חתימות
•  לי נודעה גורביץ׳ של משפטו לפני ק ף

 אליו גורביץ׳, עורך־הדין כולה: הפרשה 1
 הניירות את שיסדר מנת על אשתי פנתה

 ההצהרה. את זייף מישראל, בגי של להוצאתו
 על חתם הוא, מי יודע אינני אלמוני, איש

 את שזייף אחרי אני, היה כאילו ההצהרה
חתימתי.

 הראשונה אשתי פנתה ביד, ההצהרה עם
 שמה על דרכון הוציאה ד,עליה, משרד אל

 לי נודע לחוץ־לארץ. ויצאה בננו, שם ועל
בוונצואלה. עתה נמצאת שהיא
 בעבודות״ פשוט פועל אני עני. אדם אני
 אך בדיוק, לעשות מה יודע אינני דחק.

 כבר פניתי בני. את אלי להחזיר ברצוני
יש במדינת ד,יתכן הסוציאלית. הלשכה אל

 עורך־דין בעזרת אביו, מעל ילקח שבן ראל
מזויפות? והצהרות רמאי

 פרטים קבוצה קיימת הנמל שטח בתוך
 מן גדול בחלק השמירה את ריכזה אשר

 לאניות פרט — בחיפה העוגנות האניות
 שהוגדרו בתנאים זקנים, מעסיקה — שה״ם
 אס קשים״. ניצול כ״תנאי ההסתדרות על־ידי
ה מועצת לדרישת ייענו לא האוניות סוכני

. . • באוניותיהם העבודה תושבת פועלים,
 לארגן מנסה והתעשיה המסחר משרד

 חבריו אשר צרכנים, איגוד באנגליה עתה
 של בסכום ישראלית סחורה לקנות יתחייבו

ל לחודש ל״י) (חמש אחת שטרלינג לירה
 לעודד המשרד מקודד, זו, בצורה פחות.
 תיאודור . . . ישראליים מוצרים צריכת
 שיוכל לפני ממשלתי, לאישור זקוק הרצל
 פנים כל על — ישראל למדינת להיכנס

ה הציור ציורו. של בהעתקים כשמדובר
 בגרמניה שנים כמה לפני נתגלה היקר מקורי
 רוביד א. וז. היהודי המיליונר על־ידי ונקנה

 ממנו הכין הוא דולאד. אלפים 10ב־ סון
 להעבירם ביקקז אשר העתקים מאות כמה

פר וידידים ציבוריים למוסדות כמתנה ארצה
 בזד. ראה וד,תעשיה המסחר משרד אך טיים.

 הפעולה או? לאשר סירב יבוא־ללא־תשלום,
. .  מאזן :משטרתית סטטיסטיקה .

אחוזים 3ב-ם עלה 1957ב־ בישראל הפשעים

ת . . . הקודמת השנה לעומת ו מ ר  ח״ ח
 ההכשר את להסיר עתה מאיימת ראשית

 ונד בארץ כך על ולהודיע אל־על, משרותי
 תמנה שאל־טל הרבנות: דרישות חוץ־לארץ.

ל המזון אספקת על שיפקח קצין־כשרות
הפ בחוץ־לארץ! בתחנות־ד,ביניים גם מטוסים

 זד הכשרת בשבתות! מטוסים המראת סקת
 מתוף . . . בלוד אל־על עובדי של מסעדה
 תל־אבים לעירית שהוצעו החדרים 800

ה בשנת פרטיים בבתים תיירים להארחת
 600 זו למסרה כמתאימים נמצאו עשור,
. . חדרים החי ״הימה״ מספנת .

 חברות לשכנע תמיד מצליחה שאינה פאית,
 תיקון, עבודות לה למסור ישראליות ימיות
לתיקון. זרות אניות שתי השבוע קיבלה

תזכיר
ס איו סי ק• □ חו

 יו• יוסף הגרוטאות סוחר של הסגרתו
 הכתבה במרכז עמדה אשד לצרפת, אנוביצ׳י
 סופית נקבעה ,0059( חזח בחעולס הגדולה
. תבוצע לא ולכן חוקי, בסיס כחסרת . ה .

 קריוד העולים בעיר השולטת כנופיה
העולם חוקרי גילו מעלליה אח אשר שמונה,

 כמד, שלפני אחרי מתפוררת. ),977( חזח
 המקומית המועצה יושב־ראש הצליח חודשים

 יצחק מתחרהו את לסלק (מפא״י) נזרי אשר
 של נסיונותיו השבוע גרמו (מפא״י^ זכאי

 (מפא״י) שטיינר יצחק ההסתדרות מזכיר
. להפגנות — נזרי את לסלק .  אליהו .

 תל־מונד מכלא בריחתו פרטי אשר חדד,
 ,0037( חזח העולם על־ידי בדייקנות תוארו
 חודשי 15ל־ נידון למשפט, השבוע הובא
.בריחתו על נוספים מאסר . ה מספר .

 את לבטל ביקשו אשר מפולין, עולים
 לחזור שיוכלו מנת על הישראלית אזרחותם

 של מצבם על .300ל־ הגיע מוצאם לארץ
 לנשים נשואים ברובם אשר אלה, עולים

. . !)057( חזה העולם כתב נוכריות, נ . מ
 לטענת לסכן, שאיימה ח״מחתרת״ היגי
 מנהיגים וחיי המדינה בטחון את הש.ב.

 הפרעה. ללא מעשיהם את בעתיד גם ימשיכו
 יוכל לא ,0058( חזה חעולם שהסביר כסי

 ראובן את לדין לתבוע המשפטי היועץ יותר
באש שייב ישראל וד״ד גרינברג (״רומק״)

 כבלתי• שהוכרזה המחתרת מנהיגות מת
 בתל־אבים המחוזי המשפט בבית קיימת

 החקירה את לדחות כהן חיים ביקש השבוע,
ממושך. לזמן שניהם, נגד השפטית

13!060 הזח חפולס


