
במדינה

ת תקופ  ב
האבן...

ל מ ם ע ד א ה ה  קש
גם ח לא אז ו י ל צ  ה

ר י ע ב ה י אש ל ד  כ
מם ח . את ל . . ו עצמ

8זיז6פ1
והקנו...

 — \1>ז 59 ״פיירפרפקט״
ד י ס ר י י פ יש ה ד  הח

 מפיק ביותר, והמשוכלל
 מאמץ. ללא נעים חום

 אמריקאית פלדה עשוי
 התנור מחלידה. בלתי

יתן היחיד ו שנ  עלי
ות י שנים. לשלש אחר

״פיירפרפקט- דרוש ־ בתחליף תסתפק אל

:כישראל בלעדי מפיץ
בע״מ. והפצה ליצור ישראל־אמריקה חב׳ [״ ש ט ק פ ר ״פ

.67669 טל.  2 סיני הר רה׳ ת״א,
בירושלים: הפצה סוכנות

 .62943 טל. ,11 ישראל מלכי רה׳ רוזנר, ח.
:בחיפה הפצה סופנות

 .4923 ,2468 טל. ,18 אלנבי רח׳ קליין׳ י.
.66794 טל. ,9 יפו רח׳ ושות/ בראודה ז.

ות 20 י גר י וטה 220 ס פר

12

)8 מעמוד (המשך
 1956 בנובמבר 15 ביום בהחלט: מקורית
 מעטפות ארקיע התעופה חברת הדפיסה

 בקו ממטוטיה אחד את הטיסה מיוחדות׳
 את החתימה ושרם־א־שיך, א־טור אל־עריש׳
 הישראליים הדואר בתי בחותמות המעטפות

 המעטפות את הוציאה הכיבוש, שלטונות של
כולו. ובעולם התל־אביבי בשוק למכירה

לכש בולאי ערך היה לא אלה למעטפות
 גדול. מסחרי ערך להן היה אולם עצמו,
 התנפלו הכולאים מבין כאלה מזכרות חובבי

 ואז המעטפות. כל את רכשו השוק, על
 הוחתמו מאשר מעטפות יותר שיש נתגלה
ארקיע. על־ידי

 לאומית חברה ארק״ע, פרטית. יוזמה
 ושלא ולאל־על להסתדרות לממשלה, השייכת
ב פתחה בבולים, ספסרות לצורך הוקמה
מהנ לאותו הובילו העקבות נמרצת. חקירה

בלוד. הבדק מכון דס
 פרטית ביוזמה הצטיין שמנזרי הסתבר

 פשוט הוא בולים. מעסקי התנזר לא רבה,
ה במסלול טס פרטי, מטוס לדבריו, שכר,
 אלפי החתים ארקיע, של המיוחדת טיסה

מע הוחתמו בהן החותמות באותן מעטפות
הלאומית. החברה טפות

 פלילית, קובלנה להגיש הזדרזה ארקיע
 זיוף. של מקרה כאן שהיה בעתונות לפרסם

 למוסד מותר שאם התברר מהר חיש אולם
 מותר כן צר,״ל, בנצחונות לסחור לאומי
 את לבטל נאלצה ארקיע פרטי. לאדם הדבר

מנזרי. בפני ולהתנצל התביעה
 מנזרי גמר לא נגדו המשפט בביטול אולם

ה הישראליים. בבתי־המשפט עיסוקיו את
ומב סיני מבצע אחרי שנתיים כמעט שבוע,

 לחדשות: מנזרי שב ארקיע, מעטפות צע
 ביתו את לפנות ממנו תבע התחבורה משרד

בינ עזב אשר מנזרי, לוד. שבשדד,־התעופה
 דירתו. את לפנות סירב הבדק, מכון את תיים

ל שהצליח קנת, נתן עורך־הדין פרקליטו,
 ערעורים, וועדת של בדרג צו־הפינוי את בטל

 לאדם לדאוג חייבת ״המדינה לפינוי: התנגד
קנת. טען מביתו,״ אותו לפנות רוצה שהיא

 ידע ״הוא התחבורה: משרד איש התמרמר
 מדוע בולים, בשביל סיני רחבי בכל לטוס

מדירתו?״ עתה יעוף לא

פשעים
ו־״רוח אב■
 ג׳ומעת נעים ראה שנתיים, לפני אחד, יום

הט פושע. להיות משתלם זה אין כי )35(
 לצריף שכניו ושערוריות המשטרה רדות

מק את לשנות שכדאי למסקנה אותו הביאו
 ג׳ומעה, עבור קל מבצע זה היה לא צועו.
מפורסם. כייס היה בעיראק שכבר
 להעמיד הספיק ארצה 1950ב־ עלה מאז

 בצריף בתל־אביב. כייסים של שלם דור
 פתח תל־אביב, ליד עמל, בגבעת שקנה

 לימד הוא לכייסים. ובית־ספר מרכז ג׳ומעה
 כל היו יום יום אחיו. לשני גם המקצוע את

 של לצריפו יומם שלל עם חוזרים הכייסים
 את מקבלים חשיש, קצת מעשנים ג׳ומעה,

מוסרו. הטפת את או המורה שבחי
 המשטרה השתלם. לא הזה העסק אך
 והוא פעמים, מדי יותר *׳ומעה את תפסה
 שהחליט עד בבית־הסוהר. גם קצת בילה

זונות. לרועה מכייס והפך ישר, אדם להיות
שי המקצוע, שינוי עם הגדולה. האש

 לגור במקום מעמדו. את גם ג׳ומעד, נה
 לגור עבר חדרים, שני בן רעוע בצריף
 ברמת־גן. ארלוזורוב ברחוב מפוארת בדירה
בר נשאר עמל בגבעת הקטן הצריף אולם

 אבו חבריו בפי המכונה ג׳ומעה, שותו•
 אותו הפך אפס) — ד,אויר (אבי אל־האוא

חשיש. ולמאורת לבית־בושת
 החדש עיסוקו גם מצא לא הרב לצערו

 והשוטרים. שכניו בעיני חן ג׳ומעה של
 ג׳ומ־ את המשטרה עצרה שערוריות, אחרי

 שניים עם ביחד לדין אותו העמידה עד״
 זונות, בית בהחזקת אותו האשימה מעוזריו,

ימי היצאניות של חזחיהם על חיים בניהול
 ומזל גרינברג בתיה ז׳אנה, ז׳נט ביטון, מה

היבשה. החוק כלשון ״במקצת״, קשלס,
 ג׳ומעה מהר. כך כל התברר לא המשפט

 של חזחיהן על במקצת, לחיות, המשיך
מאד. לאט טחנו הצדק טחנות פרוצותיו.

 יועמד מתי איכפת היה לא לשופטים אם
 איכפת הדבר היה לשכניו הרי לדין, ג׳ומעה

 עמל גבעת דיירי ברכו השבוע איכפת. גם
 כולם התעוררו אחד לילה שפטרנו. ברכת

 את לראות הספיקו הם ״שריפה!״ לצעקה:
 כשנד באש. עולה הרוח אבי של צריפו

 נשארו לא ומזרוניו, מיטותיו על הצריף,
 לחזחה. הסביבה דיירי נשמו גחלים, אלא
 את שרף מי ידע לא מהם שאיש אלא

שתמה, לקוח שקופחה, יצאנית — הצריף

 שהיתה המשטרה, עצבני? שכן שמא או
 חוקרת החלה השלם, הצריף סביב מתעסקת

החרוכים. שרידיו סביב

חיים דרכי
בן ש ה ■1ה
 עמאר, מוחמד חלימה של הראשון ילדה
 המחוזי בית־המשפט את העסיק קאסם, מכפר

 התביעה ארוכה. תקופה במשך בתל־אביב
 בנה, ברצח חלימה את האשימה הכללית

 חיים עורך־הדין נישואין. ללא לה שנולד
 ״כיצד טען: חלימה, של פרקליטה קאזיס,

 ילדה אותו בנה, את רצחה שחלימה יתכן
רוצה היתד, אילו ממשלתי? בבית־חולים

 בביתה, אותו יולדת היתד, אותו, לרצוח
הממשלה.״ ברישומי אותו מלרשום מתחמקת

קאזיס של נימוקיו את קבלו השופטים
 חלימה של אשמתה את החליפו בחלקם, רק

 אחרי הריגה. לאשמת תחילה בכוונה מרצח
 )1089 הזה (העולם העדויות את ששמעו

 המשך את דחו עצמה, חלימה של וטענותיה
אח שבועות כעבור פסק־דין למתן המשפט,

דים.
לשנה תיאסר לפיו פסק־הדין, יום בבוא

קנת מרדכי השופט שהחל לפני אחת,
השופ חבריו, והחלטת החלטתו את להקריא

 נודעה גביזון, ויצחק זונדלביץ יצחק טים
 הבלתי־ חלימה המשמחת: הבשורה להם

 בית- כתלי בתוך שני בן ילדה נשואה
 מתשעה יותר עצורה היתד, בו הסוהר,

חודשים.

תזכיר
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 הנשלח מפא״י, של מיוחד פגימי ןלדן7
 פורסם להסברה, כחומר המפלגה למרצי
העירא המחתרת פרשת עם בקשר החודש

 1088( הזה העולם על-ידי שנתגלתה קית,
 של ממאמריו כולו מורכב זה עלון והלאה).

 ניתן בזה המשמר. בעל קפליוק אמנון
 מאמרים כי הזה העולם לטענת חותך אישור

 מנגנון־ של המוסמכת תשובתו את היוו אלה
 לפרסמם שדאגו שילוח, ראובן ושל החושך

העק את לטשטש כדי המשמר בעל דווקא
 על להסתמר למפא״י אפשרות ולתת בות

 ב* הרצח . . . ניטראלי־כביכול מקור
 ראש כאשר חדשה, להארה זכה פלורנץ

 האשים פאנפאני, אמינטורה איטליה, ממשלת
 בסיכסוך הישראלי הצד את בגלוי השבוע

 ב־ פאנפאני לדברי בועידה. הישראלי־ערבי
 על־ המשכי נגרם האיטלקי, בית־הנבחרים

 ששלחה הישראלית, הממשלה עקשנות ידי
 שהיה דבי רשמי, מעמד בעלי אנשים לועידה
 פאנפאני אישר בזאת בועידה. דופן״ ״יוצא

 על )1099( הזה העולם דו״ח את במדויק
 זוהיר . . . בועידה הענינים השתלשלות

 עורך סיפר שעבר בשבוע שוחרר. חלאק
 זוהיר עם שקיים שיחה על הזח העולם

 הערבי המורה את לשחרר ודרש בנצרת,
שוח השבוע שרירותי. באופן שנאסר הצעיר

 המינהלתי, המאסר תקופת באמצע האיש רר
 נקט שעה באותה אולם הסבר, מתן ללא

ער נגד חריפים באמצעים הצבאי הממשל
 שיחה. באותה הוא אף שהשתתף אחר, בי

 אל־פאהום, טאהר הערבית החזית מזכיר
 שהוחרמו אחרי משבץ־הלב מת אביו אשר

 רותק )1098 הזה (העולם הינרחבות אדמותיו
 . . . במשטרה יומית להתייצב ונדרש לנצרת
 של מפםק־די.ם שר,וסערה הקהל, דעה

 כפר בפרשת הצבאי הדין בית שופטי שלושת
 של אחריותו את במפורש שקבעו קאסם,

 המתועב, לרצח שדמי יששכר אלוף־משנה
 הפרקליט משהודיע סיפוקה על השבוע באה

 לדין להעמיד החלטתו על הראשי הצבאי
וח תחילה בכוונה רצח באשמת שדמי את

 תצפית מדור שניבא כפי מסמכות. ריגה
 הפרשה נסתיימה לא ),1100 הזה (העולם

 של תביעתם לפי לדין. שדמי של בהעמדתו
מח אחד הוא ששדמי העבודה, אחדות שרי

 שתפקידה שרים, וועדת ביג׳י מינה בריה,
 ששדמי הפקודה מקור הוא מה לחקור יהיה

 הכדור התגלגל זו בצורה למלינקי. העבירה
 . • . הלאה אף ואולי צור, צבי לאלוף
 האשמתם שפרשת היוונים, הכמרים שני

 בהעולם לפרטיה התפרסמה הנזירה, באונס
 הגבול קו את השבוע עברו )1097( הזה

 מקלט מצאו בירושלים, מנדלבוים במעבר
 זו בצורה העתיקה. בעיר היוונית בכנסיה
 ציפה שם לכריתים, הסגרתם בעית נפתרה

 אכזרי. לינץ׳ משפט הסימנים כל לפי להם
 בישראל היוונית הכנסיה ביקשה שעה אותה

תבי את לבטל בטבריה השלום מבית־משפט
 הממונים נגד הכמרים שהגישו הדיבה, עת

 המנדט שהושמעה: החוקית הטענה עליהם.
 לכנסיה, דיפלומאטית חסינות העניק הבריטי

בתוקף. עדיין זו והסינות
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