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 לזוגות נופש • לאילת טישת
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 ומעשית עיונית הוראה ומשוכלל. גדול לנהגות כי״ס
 מוסמכים. מורים ע״י הרכב כלי סוגי לבל

 אוטובוסים. מכוניות, אופנועים, קטנועים,
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הבית כפתח המשטרה* וקציני (במרכז) הנרצח כן
עצות אובדי בלשים

במדינה
)8 תעמוד (הנושך

 ב־ גדל שהיבול בעוד הוכפל, למשל, טה,
נמוך הממוצע היבול נשאר עדיין אך .70ס/ס
 היא שהמטרה בעוד לדונם, ק״ג 170 —

 היה הכשלונות עיקר ק״ג. 300ל־ להגיע
ה משתפר שם גם אך התעשיה, בגידולי

 אלף 30 רק הושגו למשל, ,1956ב־ מצב.
 שנה כותנה. דונם אלף 55מ־ סיבים ק״ג

 דונם אלף 50מ־ פחות נזרעו מכן לאחר
סיבים. ק״ג אלף 40ל־ עלה היבול ואילו
החקלאיים החוקים על פרק גם חסר לא

 חיים, בעלי השבחת חוק ההדרים, חוק -
 מסתבר, הייצוא. איכות על לשמירה חוק

 חסרות אינן חרום לשעת תקנות שאפילו
ישראל. לחקלאות

ם שעי פ
פינסקו־ בו־חוב רצח

 פינטקר ברחוב חנו משטרה ניידות שש
גבו משטרה קציני תל־אביב. קולנוע מול
 התלחשו הבתים, אחד ליד התגודדו הים

ה בקומת הדירות אחת בתוך בעצבנות.
 מצי הבזיקו 64 מספר הבית של קרקע

 הרצפה, על המשטרה. צלם של למותיו
מו היתד, דם, של גדולה שלולית בתוך
שיפטר. יחזקאל הדירה, בעל של גופתו נחת

הח האחרונים בשבועיים השלישית בפעם
ציבור.ה את נוסף חמור פשע מקרה ריד

שו חדרו השלישית בפעם בעיר. אזרחים
 אזרח של לדירתו ואכזרים אלמונים דדים

ה שבשתי אחרי שוד. למטרות תל־אביבי,
 ברחוב השוד מקרי — הקודמות פעמים

 נתפשו לא — ציון חובבי וברחוב פרוג
 בנו ברצח. השוד הפעם הסתיים השודדים,

 יהושפם לשעבר משטרה סמל הקרבן, של
אביו, גופת את גילה שיפטר, (״ג׳ימי׳׳)

 שבת. מוצאי של המאוחרות הערב בשעות
 צעקותיו החרידו אבי!״ את רצחו ״רצח!

הבית. דיירי את
 ה־ קבעו: אובדי־העצות המשטרה חוקרי

המט חלון דרך לדירה נכנס שודד־הרוצח
ה מן שדד הראשית, הדלת דרך או בח,

 בעל את הרג במזומן, ל״י 500כ־ דירה
 אחרי אותו בחנקו האבקות כדי תוך הדירה
קהה. במכשיר בראשו תחילה שהלם

 הוכרז הכן מצב כמוןןדונים. בלשים
לפעו יצאו המחוז בלשי תל־אביב. במחוז

 שחררו מועדים, פורצים שלושה עצרו לה,
מו מחוסר אליבי. שהוכיחו אחרי אותם

 ב־ לנקוט המשטרה מפקדי החליטו דיעים,
 שניים הכניס הוא חדשות: שיטות־בילוש

ו בתל־אביב מועדון־קלפים לכל מבלשיו
 יוציא לא כי המועדונים לבעלי הודיע יפו,

 לו ימציאו שלא עד הבלשים את מחדריהם
 הנכון בכיוון אותו שיוליכו ,חדשים פרטים
הרוצח. השודד לגילוי

 המחוז קציני סיפרו מעשי מחוסרי־כיוון
 : גדול בספק עדיין המוטלות השערות כמה
 היה הרוצח כי השאר, בין הודיעו, הם

 לקשור שלא מנת על הקרבן״, של ״מכירו
הפש שני עם פינסקר ברחוב הפשע את
 הביאו זו טענה לחיזוק לו. שקדמו עים

 שיפטר, של הפרסיים חייו על עובדות מספר
 התמונה פני את לשנות באמת העלולות

כולה.
 החדש הפשע של המקצועי ניתוחו אולם,

 ברחוב הפשע אחת: חשובה עובדה על מעיד
להת היה יכול קודמיו, כמו ממש פינסקר,

מועד. פושע בידי רק בצע
 את שציינו התכונות כל היום. לאור

הת העיר בצפון הקודמים הפשע מקרי שני
החדש: הפשע במקרה גם גלו

צריך שיפטר כי ידע הרוצח השודד •

 מפקד בראלי, יהודה מפקד־נפה מימין: *
קנר. יעקוב מפקד־מחוז סגן פלג, יואב מחוז
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