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והלאה שלישי שני׳ הראשון, הפשע אחרי
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 תל־אביב משטרת חוקרי היו השבוע
 המחוזי שבבית־המשפט שעה מאד. עסוקים

 של בתיקיו לדון שופטים שלושה ישבו
 כבר עסקו בנציוני, ישראל הנוצץ* ״הפורץ

פחות. לא חשובים אחרים, בתיקים החוקרים
ל בנציוני ישראל אמר מודה,״ ״אינני
האחרו השבועיים שבמשך אחרי שופטיו,

 ארוכה בעדות עמודים מאות מילא נים
 למעלה בביצוע ברצון הודה בה ומפורטת,
סני עם התיעצות אחרי פריצות. ממאתיים

 לו שהסביר גינצבורג, צבי עורך־הדין גורו,
 שביצע הפשע מעשי בכל הודאה כי כנראה

 שגרם הנזקים לגבי הודאה גם משמעותה
 את לפתע שינה תמורתם, פיצויים ותשלום

 היתד. לא המשטרה לקציני אולם טעמו.
 נגד בידיהם שהיה החומר לדאוג: סיבה כל

 להרשיעו כוי מספיק להם נראה בנציוני
בדין.

 מעבודת לנוח הקצינים הספיקו בטרם עוד
או הזעיק בנציוני, של הממושכת החקירה

 חדשה. לעבודה פתאומי טלפון צלצול תם
 הסטן ברשותו שנמצא האיש מדבר ״פה

 תאסרוני, לא אם תחתונים. עם והמסתובב
 אלמוני קול הודיע רצח,״ מעשי אבצע

 ״אני שעברה, השבת של הצהרים בשעות
אלנבי.״ ברחוב המרכזי הדואר ליד נמצא
 שכל כדי נוספת בקריאה צורך היה לא

 למקום. יאוצו לדואר הסמוכות הניידות
 הראשונים הגיעו דמתי והשוטר ממון הסמל
 מצאו הם הדואר. שליד הטלפון לתא

 לתאר היה קשה אשר מבוגר, אדם במקום
ב שהתפרסם בתחתונים״, ״השודד הוא כי

 בתחנת מזויין לשוד בנסיון שעבר שבוע
 ובהתפרצות בתחתונים לבוש כשהוא דלק,

 צעירה של לביתה עוזי תת־מקלע בעזרת
תל־אביב. בצפון

ש השוטרים כתחתונים. השודד
 כי גילו שאלות, במטר האיש את הציפו

 וראה במקרה למקום שהזדמן תייר הוא
 תא מתוך שדיבר ורזה, שחרחר צעיר באמת

 המרכזית,״ התחנה לכיוון הלך ״הוא הטלפון.
התייר. אמר

המר התחנה לפני לדרך. יצאה הניידת
 לתיאור שדמה צעיר, השוטרים עצרו כזית

 למכונית, לו קראו הם עתה. זה ששמעו
 למשטרה שצלצל האיש הוא כי מיד גילו
 החקירות לחדר בדרך אחדות. דקות לפני
 מזה כי הצעיר ;הם גילה הצפונית הנפה של

 עצמו, את להסגיר רוצה שהוא אחדים ימים
 הצלחה, ללא אך מעריב, העתון באמצעות

 רצינות יחסו לא שבמערכת משום כנראה
האלמוני. למטלפן

 כמה בביצוע הצעיר הודה קצרה בחקירה
 במשך פתוחים נשארו שתיקיהן עבירות־מין,

 יש בהחלט. מוצדק ״המעצר ארוכה. תקופה
 כך כל שבצעתי לאחר חקירות, לערוך
 בפני הובא כאשר הכריז עבירות,״ הרבה
 פקודת להוצאת זוהר, יוסף השלום שופט
מעצר.

 הופשטטר, אפרים רמ״ח הסביר לשופט
שהוז המשטרה של הפלילית המחלקה ראש

ה הצלחת כי לבית־המשפט, במיוחד עק
לפר אסר השופט בסודיותה. תלויה חקירה

 ״לתועלת תמונתו, ואת העצור שם את סם
המשטרתית.״ החקירה

 ידיהם את החופרים שפשפו במשטרה
 הוא העצור כי ספק* להם היה לא בהנאה.

 תת־ נמצא בביתו שנערך בחיפוש שמן. דג
 של ממכוניתו מכבר לא שנגנב עוזי מקלע

 ה־ משרד של הכללי המנהל פרס, שמעון
 ספק הקצינים אחד אמר לנו,״ ״הולך בטחון.
 בתחתונים ״השודד בלעג, ספק בסיפוק
 הנוצץ הפורץ ש; בדרכיו ללכת החלים
 אחרים פושעים גם אולי עצמו. את והסגיר
מוסר־כליות.״ התקפת יקבלו

 הספיקו לא שוב לאירופה. כרטיסים
 רגע אפילו לנוח תל־אביב משטרת אנשי
 בביצוע שהחשוד אחרי אחדות שעות אחד.

אז העמידה לחקירה, נכלא עבירות־המין
 הצפונית הנפה שוטרי את פתאומית עקה

 רחוב במרכז מזויין ״שוד רגליהם: על
בתל־אביב.״ אלנבי

 נסיעות משרד בעל ,56 גרינפלד, משה
 היה נגרה, ישראל ברחוב ללויד אוריננו

 הצהרים, בשעות גם במשרדו להישאר נוהג
 לא זה מנהג למנוחה. יוצאים כשפקידיו

 הצעירים, שני של מעיניהם כנראה נעלם
 שני ביום וחצי, אחת בשעה למשרד שנכנסו
השבוע.

 בכרטיסי־נסיעה מעוניינים היו השניים
 את להם להסביר גרינפלד כשרצה לאירופה.

 ה־ בבחירת בפניהם, העומדות האפשרויות
 הצעירים אחד שלף הנסיעה, ותאריך אוניה
 ראשו על ברזל במוט היכה השני אקדח.

גרינפלד. של
גרינ• את גילו למקום, שהוזעקו שכנים

 כשהוא הרצפה, על בדמו מתבוסס פלד
ריקה. היתה הקופה קשה. פצוע

 אחת — נוספת בחקירה פתחה המשטרה
 אחד להיות שאיים בגל-פשעים, רבות מני

שנים. מזה תל־אביב שידעה הנרחבים

אדם דרכי
ט קל ח מ ד בגו

 .עובדיה אפרים עלה שנים שמונה לפני
 והעירני השמנמן הצעיר לישראל. מעיראק
 חדשים לחיים רבות שנים במשך התכונן

 בית־ את סיים הוא העתיקה. במולדתו
 בתעודת הצטייד העיראקי, התיכון הספר

 הספיק ואף למורים בסמינאר למד בגרות,
למעשה. הלכה בהוראה, אחת שנה לעבוד

 מיד נרשם באולפן, שלמד אחרי בישראל,
 מחפשי־העבודה. המורים ברשימת אפרים

 משרד אותו שלח הלימודים, שנת בתחילת
 ״הייתי הנגב• ממעברות באחת ללמד החינוך
וה ההורים והתלמידים, מעבודתי מרוצה
אפרים. מספר ממני,״ מרוצים היו מורים
 האיזורי. המפקח היה מרוצה היה שלא מי
 על שלילי דו״ח הימים באחד שכתב אחרי

 כי נשבע מצידו אשר אפרים, של עבודתו
 סוטר במציאות, בסיס כל ■מחוסר הדו״ח
מעבודתו. אפרים

 לאפרים באו הפיטורים כרצח. איום
 חובה לשירות נקרא בה בתקופה בדיוק

 עם שנתיים, אחרי כשהשתחרר בצה״ל.
 מאד, כטובה התנהגותו צוינה בה תעודה

 החינוך פועלי לשורות להתקבל שוב ניסה
 אטום: בקיר נתקלו נסיונותיו המדינה. של

לצעיר. עבודה לספק סירב החינוך משרד
 לא תמימה שנה שבמשך אחרי השבוע, ,

פקי הוראה, עבודת בשום להסתדר הצליח
 לרמת המתאימה אחרת עבודה או דות

 כתב לשולחנו, )32( אפרים ישב השכלתו,
ביש ברית־המועצות לשגריר דחוף מכתב
 ב־ הצלה מקלט בזה לבקש ״הנני ראל:

 הישראלית והמציאות היות ברית־המועצות,
 נותר לא חמורה... בצורה אלי התאכזרה

 חיי, שארית את שיציל מקלט לבקש רק לי
 ולשלוח פושע להיות עלול אני אחרת

באדישות.״ כנקמה ובאחרים, בנפשי יד
 מחשש או טעות, כל תהיה שלא כדי

ב יטפל לא בישראל הסובייטי שהשגריר
 אפרים שיגר המתאימה, ברצינות מכתבו
ממ ראש כרושצ׳וב, לניקיטה נוסף: העתק
ברית־המועצות. שלת
לב המועצות ברית ממשלת תיענה אם
 יוכל כך על לא, או אפרים של קשתי
 משם, החוזר הדיפלומאטי הדואר רק לענות
 חשוב מוען אפרים החסיר ספק ללא אולם
ישראל, משטרת מכתביו: תפוצת בלוח

 המאימים באזרחים ענין לה יש שבח־דאי
ובאחרים.״ בנפשם יד •לשלוח

חיים דרכי
ביפו בילוי
 החליטו הקרירים האביב מערבי באחד

 לצאת אלי ויעקוב צדוק משה לוי, יוסף
 60 מספר הרחוב ממסבאות באחת ולבלות

ביפו.
במק סבלים הצעירים, הגברים שלושת

 השאירו הם מצויץ. במצב־רוח היו צועם,
 שברחוב, המרזח מבתי באחד מכספם חלק
 שהכירו חדש חבר של בחברתו ממנו יצאו

 עלי, איברהים השמחה: בשעת ערב, באותו
מיפו. ערבי ירקן

כש מלאה, בהכרה כבר היו שלא למרות
 ידעו ראשיהם, את ממלאים העראק ארי

 מועדות: פניהם לאן נמרץ בדיוק הארבעה
 יעקב של לאחיו השייכת אחרת, למסבאה

אלי.
 מעולם. הארבעה הגיעו לא למסבאה

ה בין סוער וויכוח פרץ הדרך במחצית
 גנבים,״ הערבים ״כל איברהים. לבין שלושה

החדשים. חבריו לו אמרו
 הסתיימה התגרה בתגרה. הסתיים הוויכוח

וה מהמכות איברהים כשהתאושש בשוד.
 לשתיה, חבריו את מצא ומשלא מהלומות

מכיסו. נעלמו לירות וחצי 17 כי גילה
 לגלות גדולה מירחה היתד. לא לשוטרים

 להם סיפר שאיברהים אחרי השודדים, את
 הרחוב ממסבאות באחת המעשה. פרטי את

 עצמם את מכבדים כשהם השודדים, נמצאו
 בשבוע יובאו כאשר איברהים. של בכספו

 בתל־אביב המחוזי בבית־המשפט לדין הבא
 מחיר את השופט כנראה יכפיל שוד, באשמת
 הם לו העונש ישלישו. גם אולי הבילוי,
מאסר. שנות 14 צפויים:

ישראל כל
רד קיצור ד

 ארסיע, על־ידי נחנך חדש תעוסח קו
דרך לתל־אביט המזרחי • בגאל ממחניים

 15 לחיפה ממחנייס: הטיסה זמן חיפה.
 משרות ייהנו דקות. 35 לתל־אביב דקות,

 משקי של ומזכירים גזברים בעיקר זה
 תכופות לנסוע החייבים העליון, הגליל
 לתל־אביב: הטיסה מחיר הארץ. למרכז

ת עד . . . ל״י 19 חו ת ש ת ת ה ל  אי
 השבוע שפורסמו המספרים מן ללמוד אפשר
 היה שנים שמונה לפני ארקיע. על־ידי
 שנה במשך לוד־אילת, בקו הנוסעים מספר

 החודשים בארבעת ואילו .13485 שלימה,
 ל־ המספר הגיע 1958 של הראשונים

25483 . . ון 400 . לי ״י מי  חולקו ל
ב ממשלתיות, הלוואות בצורת לתעשיה,

 המסחר, שר שהכריז כפי האחרונות, שנתיים
 זכה השר בעלי־התעשיה. באסיפת והתעשיה
 1. . . הנואמים שאר מסי קיצוניות למחמאות

רון ק ש ע ד  במקום בחקלאות• ישתלם ח
 המגמה תהיה לדונם, מקסימלי ליבול לחתור

 של למטר־מעוקב מקסימלי ליבול להגיע עתה
 בוטלה, בבית־שערים ראשונה: דוגמה מים.

 המצריכות בריכות־דגים, להקים תוכנית
 ענבים, לכרמי ינוצלו והמים רבים, מים

ל . . . ט ר ש ק ד  יצרני בארץ. קם ח
 בנפש, אויבים אתמול עוד וקריסטל, טמפו
 להסכם הגיעו והבירה, השלגונים בדרך הלכו
ן 3 . . . שיתק ו לי ש מי פ  בישראל יהיו נ
 תהיה הממוצעת העליה אם ,1970 בשנת

עב מיליון 2.7 יהיו מהן לשנה. אלף 40
דרוזים) (כולל ערבים מיליון 0.3 רים׳

יינתן מכוניות לקניית חופש . . .
 10 שישלמו בתנאי ישראל, לאזרחי בקרוב

 תעלה בינונית אמריקאית מכונית לדולר. ל״י
 עתה שמחירה בזמן בו ל״י, אלף 30כ־ אז

בלבד. ל״י אלף 15 בממוצע הוא

תזכיר
ה סיגיה א ת ב ת בי ח
 סוף־סוף נמצא לסיניה חדש כית
 הכל את עשה שמשרד־הסעד אחרי השבוע.

תי לא האסופית הבדואית שהילדה כדי
טייבה מכפר אל־נאשף חאפז לנכבד מסר

 השבוע החליט והלאה), 1063 חזה (חעולס
 את למסור קיסטר יצחק המחוזי השופט
 מ־1ז פארם המוסלמי לחבר־הכנסת הילדה

. דאן .  המארוני הסטריארן• .
התפט את השבוע תבע אל־מעושי בולוס

ה בן שמעון, כמיל הלבנוני הנשיא רות
 לרמט־ השלטון מסירת ואת המארונית, עדה
 שניבאה כפי שיהאב. פואד י המארגן כ״ל

״1אי נגזך על >107*5 תזה ־ ןנו.לנז0 יזמית

הפטרי החליט מהלבנון, ישירה פורמציה
 בימי ישראל למארוני אחראי (שהיה ארך

 חסידי בצד בגלוי להופיע ברעם) פרשת
 מטעם נזיפה לו הסבה זו התערבות רע״ם.

. כסופה המארונית שהעדה האפיפיור, . . ו  ל
נתגלתה אשר רייכמן, הרב שערוריית

ה •היכתה ),1072( הזה בהיעולם לראשונה
 האמריקאי, הרב בינלאומיים. גלים שבוע
 האידישית העתונות בחוגי רבה השפעה בעל

ב נעצר המגבית, של העסקנים ומחשובי
 בירושלים, נסורי־קרתא הפגנת בשעת גסות
 רפואות במעצר לו לתת סירבו כי טען

 על החקירה את הטיל שר־המשטרה חיוניות.
 שהוא — וילק הקצין הבירה, נפת מפקד

 מצא וילק רייכמן. של העיקרי הנאשם גם
.־. צדק רייכמן כי  גורש. ח^לום איש .

 שהתיישב אבלינג, פאביאן הנוצרי ההולנדי
 ובתו אשתו עם יחד הרצועה, גבול ליד

ו ישראל בין שלום להשכין כדי היפה,
 השבוע גורש )1071 חזה (וזעולם הערבים

 הסיבה ישראל. משטרת על־ץי הארץ מן
 הממשלה על־ידי דרכונו ביטול הרשמית:

 את אוטומטית אחריו שגרר ההולנדית,
. . . לישראל אשרת־הכניסה ביטול

יש מחצבי חברת של המיותר המנגנון
 שמנהל אחרי הקרוב, בזמן יפורק ראל

לדר השבוע הורד בודנקין אליעזר החברה
 למסקנות במקביל החברה. מנהל סגן גת

מש החליט ),1078( הזה הסולם של החקירה
מח חברת את הדרגתית לחסל הפיתוח רד

 עצמאית נחושת חברת ולהקים ישראל צבי
 חרם . . . בתמנע המפעל של לנהולו
 וה־ התל־אביביים עורכי־הדין הטילו גלוי

 מרים של הסמכתה טכס על ירושלמיים
 של במשפטיהם התביעה פרקליטת בן־פורת׳

לשו השבוע שמונתה חירותי, ושל מנקם
 גילה זה מינוי על בירושלים. מחוזית פטת

חוד שלושה ),1067( הזה העולם לראשונה
 בעקיפין פנו הדין עורכי המינוי. לפני שים

 בעצמה לבטל עליה לחצו בן־פורת, למרים
 הפעולות שכל אחרי לכהונה. מועמדותה את

מעיי המקוות, התוצאות את הביאו לא הללו
 בקבלת התל־אביבים עורכי־הדין עתה נים

 להופיע חבריהם על לחלוטין לאסור החלטה
 נובעת ההתנגדות החדשה. השופטת בפני

 שהתובעת אחרי בא המינוי כי הדעה מן
 בניהול מפלגתיות עודף הפגינה לשעבר
קסטנר. משפטי

 עבד כאשר ,1949ב־ צולמה זו תמונה *
 החני בחיל אזרחי כשרטט בנציוני ישראל

 סיור בשיעת מפה,* סוקר נראת הוא דקה,
זוא״לת, החדש חכביש ודז• לטביעת
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