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 הגדלים בבל דפילים
 המתאים היחיד השפתון

 השנה עונות לכל
ארצנו לאקלים ובמיוחד

 מבס־חיס לןרנז־ס- .הלן של הלכת גומי
לשפתותין. צפרנין צבע של התאמה
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56 הרצל רחוב

 ובדים בקוים ספות־פינה — המודרני הריהוט מיטב
 ואוכל שינה חדרי — סלון חדרי — ביותר חדישים
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 מאחלת הלקוחות לכל טובה שנה
 המובחרת הרהיטים חנות
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 נוחים שינה חדרי — ביותר החדישות הריהוט מערכות
 — מרהיבי־עין אוכל חדר קומפלט — .ואינטימיים

מקוריות דוגמאות

לוינשטיין א. את ג. ב. לרהיטים החרושת בית
לקוחותיו לכל טובה שנה מאחל
 בבית־המסחר ביותר חדישות דוגמאות
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— משרד רהיטי — אוכל חדרי
הזמנה ולפי מוכנים — ספריות
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)5 מעמוד (המשך
קיי אחת, מלה אפילו פירסמו לא הכתבים

 לאפשר מנת על במילואה הבטחתם את מו
החשו בעבודתם להמשיך המשטרה לחוקרי

מפריע. פרסום ללא בה,
 אחרי הג׳נטלמני, ההסכם את שהפר מי

 חסרת־תוצאות, חקירה של שבועות שלושה
לשיט נאמנים בעצמם. המשטרה קציני היו
 שאר כל על הערב עתוני את להעדיף תם

 צרכם, וי ברורים בלתי מטעמים העתונים,
 את מעריב לכתב תל־אביב קציני מסרו

 נטיות בעלי צעירים ארבעה הבאה: הידיעה
 חקירת עם בקשר נעצרו, הומוסקסואליות

 כדי תוך הודו, הם המנוח. שיפטר רצח
 לפגישה אתם שנועד מורה, בשוד חקירה,

מיני. רקע על
 ברור היה הרמז במעריב. פורסמה הידיעה

 זכה במדינה ביותר הנפוץ הערב עתון למדי.
 עתו- לכל ידוע שהיה עתונאי, בסקופ שוב
 את המשטרה עם יחד הפר תל־אביב, נאי

המשו הרקע על דבר לפרסם שלא ההבטחה
פינסקר. מרחוב הדקוראטור רצח של ער

 דיעתו- במערכות עתון. קורא הרוצח
 עיניים המשטרה כתבי נעצו היומיים נים

 על המוצדק הכעס מעריב. בגליון זועמות
 מוסתים לכתבים לאחרונה שהפכו קצינים,
 של ובעיקר הערב עתוני שני של וגלויים
 לעור־ פנו הכתבים לשיאו. הגיע מעריב,

המעו הקצינים נגד מיד לפעול תבעו כיהם,
בפרשה. רבים
המער ראשי החליטו הארץ במערכת רק

 במקום מיידית: בפעולת־תגמול להשיב כת
כת פרסמו הפנים, חדשות בעמוד בולט,

 שיפטר ״הדקוראטור הידיעה את העתון בי
׳הומוסקסואליסט על־ידי כנראה, נרצח, ׳ . . . 

תוצ ללא החקירה עדיין נמשכה השבוע
באו לחקור המשיכו המשטרה חוקרי אות.

 עתו־ פרסום ותוך בגלוי הפעם כיתן, תו
 את הסגירו לא עדיין הרוצחים נרחב. נאי

המ תל־אביב מחוז קציני למשטרה. עצמם
באמונה. מעריב את לשרת שיכו

ל הסיכויים הציבור: היה שנפגע היחיד
 מבלי שיפטר, של רוצחו את ולמצוא גלות

 אליהם הדרך כי ולעוזריו לרוצח לגלות
רוצ גם מאד. התמעטו נסתרת, ואינה גלויה

עתונים. קוראים חים

חינוך
ק דו טל־ ? לי ת בו חו ר ב

רחו עירית ראש את לפגוש שרצו אנשים
 אותו מצאו לא העיריה, בבנין בחדרו, בות
 זה במקום שבוע. לפני הראשון ביום שם
 נשים מלא העיר ראש של חדרו היה

 אסתר ישבה העיר ראש כסא על וילדים.
ה במרץ. וסרגה גוף, בריאת אשה קדרי,
 עצמו העיר וראש צעקו, הנשים בכו, ילדים

 בשעות רק אחר. לחדר משרדו את העביר
הנשים. את גירשו שוטרים, באו הערב

 ראש של מקומו את שתפסו הנשים שבע
משכ שכונת תושבות היו רחובות עירית

אמ היו כולן המזרחי. הפועל של נות,
 להתחיל השנה צריכים שהיו לילדים, הות
 לא אך היסודי. בבית־הספר לימודיהם את

 בת וינקלר רבקה לא השש, בן צרפת יוסי
 בשכונת חבריהם חמשת ולא הגיל אותו

 לכאורה בלימודים. השנה החלו משכנות
 החלטות בכמה קשורה לכך הסיבה היתד,

 ריחף למעשה רחובות; עירית של פורמליות
 ביו־ שנאה של המפחיד הצל הפרשה מעל

בגלוי. עליה לדבר רצה לא שאיש עדתית,
 חוק על הוחלט כאשר זיופים. ןזרת7כ

 פרנסי חילקו שנים, שש לפני חובה, חינוך
 לכל לאיזורים. העיר את רחובות העיר
 גם נקבע אז שלו. בית־הספר נקבע איזור

 לבית־ספר ללכת הרוצים משכנות ילדי כי
 לומדים בו מוריה, בבית־הספר ילמדו דתי
או הדתיים. שעריים התימנית השכונה ילדי

 השלימו לא משכנות ילדי של ההורים לם
יל את לשלוח נהגו אז עד זו. גזירה עם

 רוב בו תחכמוני, הדתי לבית־הספר דיהם
אשכנזים. הם התלמידים
רחו את ומסעירה חוזרת היתה הפרשה

 ותמיד חדשה, לימודים שנת מדי כמעט בות
 זיופי בעזרת מנצחים. משכנות תושבי יצאו

 תח־ בית־הספר מנהל של ובעזרתו רישום
 עובדה בפני העיריה את העמידו כמוני

 תח־ בבית־ספר לומדים היו ילדיהם מוגמרת:
 בכנסת, לשאילתה עד הגיעה הפרשה כמוני.
 מהומות להצית שנים כארבע לפני איימה

ברחובות.
ל רחובות העיר מועצת החליטה השנה

ה האזורים. חלוקת חוק ביצוע על הקפיד
אר של המופרזת רגישותם היתד, לכך סיבה
 כאילו שטענו במועצה, שעדיים נציגי בעת

 של בזכותם הכרה מהווה החוק ביצוע אי
לבית־ ילדיהם לשלוח לא אשכנזים הורים
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