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 החוק.״ לי שמתיר ככל הציבור עם במגע
ה העונש מאסר, שנות שלוש הדין: פסק

תקיפה. באשמת מכסימאלי
 בכר, של ספורים הבלתי המקצועות אחד
 את ומצא מאשתו שהתגרש מתורכיה עולה

אטו פקקים מכירת היה ברוכלות, מחייתו
 הסחורה, יעילות את להדגים כדי למים. מים
 בפקק פקוק מבקבוק, מים מתיז בכר היה

 לא בכר, של שצרכגיו מובן מחורר. שעם
 על תקיפות מוחים היו מים, פיהם מילאו

הש באפריל הבקרים באחד הרטוב. שידולו
 משטרה, קצין המהומה תוך אל נקלע נה,

 מלהתיז התקיף הרוכל בעד לעצור ניסה
 למדים, מדים בין הבדיל לא בכר מימיו! את

 תקף הבקבוק׳ מלוא מים הקצין על היזה
לעצרו. ניסה לכשהלה באלימות אותו

 הרוכל את שיחרר זוהר דב התורן השופט
 על אחד: תנאי היתנה בערבות, הפופולארי

 עליו קיבל בכר פקקים. ממכירת לחדול בכר
 פטנטי חוטים במשחיל לסחור החל הדין, את

 הפח מן הביאו המיוחד טבעו אולם למחט.
 חלק לקחו בה חדשה, בתגרה המחט: אל

 איש־ נעצר בכר, של המושחלות מחטיו
 זנח טרייביש השלום שופט שוב. הפטנטים

 מזה את שלח הסליחה־הנוצרית, מידת את
 בכלא ממושך עוונות למירוק הקדושים המים

רמלה.

עסקים
המיליונר־

 הסכום החוזה. לחתימת מוכן היה הכל
 קולנוע בערך. לירות מיליון לחצי נקבע

במ הקולנוע שבבתי מהמפוארים רמת־גן,
 החוזה טיוטת החדש; לבעליו ציפה דינה,

 מספר ימים אולם מוכנה. היתד, היא גם
 מן הקונה־המיליונר נעלם החתימה, לפני

 שנצמדו האנשים כל את השאיר האופק,
 פעורי־פה. בעיסקה, להרויח בתקוה אליו,

 להם נודע כאשר שבעתיים גדלה תדהמתם
 קיבוץ תושב אלא אינו הגדול ההון בעל כי

חרוד. עין
 שהקולנוע, הראשונה הפעם זו היתד, לא

 עוד להימכר. עמד כשנה, לפני רק שהוקם
 בעליו, ניהל בנייתו, בתהליך היה כאשר
 משא־ צביסבירסקי, הדינמי הרמת־גני הקבלן

מ יהודי למיליונר מכירתו בדבר ומתן
 מיליון כחצי אז ביקש סבירסקי אמריקה.

 לכמחצית רק הסכים שהקונה בעוד לירות,
הסכום.
 גרעיני, שמעון אצל הופיעו חודשיים לפני
 שלושה מנהלו, וכיום הקולנוע מהנדס
 מרמת- דירות מתווך היה מהם אחד אנשים.

 ,50 כבן אדם גרעיני בפני הציג הוא גן.
 מעונין הוא כי לו סיפר חאקי, בגדי לבוש
 הוצג השלישי האדם הקולנוע. את לקנות
הקונה. של כמכרו

 לנהול מסבירסקי אישור ביקש גרעיני
 יוסף הקונה, מיד. אותו קיבל המשא־ומתן,

 עוד — ברבים עצמו על הכריז גולדמן,
 כבעליו — המכירה תנאי על שהוסכם לפני
 התייעץ העובדים, עם שוחח הקולנוע, של

בתפ הקולנוע מנהל את להשאיר אם אתם
 הופיע אף אחד ערב להחליפו. או קידו

 המקום את להן הראה ובתו, אשתו בחברת
לקנות. מתעתד שהוא
 ה־ נכנם כאשר למנהל. מכונית גס

 יום גולדמן שכר מעשי, לשלב משא־ומתן
 בדרך הכסף. את להביא נסע מונית, אחד

 של רגילה בלתי כמות שתה לעין־חרוד
 בבית־ד,חולים לאישפוז הוכנס חלה, נוזלים,

 בסביבות יותר נראה לא מאז בצריפין.

הקולנוע.
 מכל חמרית בצורה שנפגעו היחידים

 התגורר שאצלו רמת־גני מורה היו הפרשה
 לעין־ אותו שהסיע המונית ונהג גולדמן,

 המורה, השבוע סיפר מיוחדת. בנסיעה חרוד
״רא גולדמן: יוסף את הכיר בה הדרך על

 כפי שלי משפחה קרוב איננו האיש שית,
ב חלקי את להסביר מספר אנשים שניסו
 סיפר באוטובוס, שלי ידיד פגש הוא פרשה.

מכו הביא וכי כסף לו שיש נסיעה אגב לו
להפ עומד שהוא מגרמניה, לקירור נות

 לו היו לדבריו שיקים. הקירור בבית עילן
 בהם. לעשות מה ידע שלא נוספים כספים

ידידי. של עצתו את ביקש הוא
ו קבועה עבודה מחוסר שהוא ״הידיד,

 העסק כי לו אמר הפנויות, בשעותיו צייר
שהכ פרדס נטיעת הוא כיום ביותר הטוב
 כמי אלי, אותו הפנה הוא בטוחה. נסתו

 בדרך להשיג קיווה הידיד בחקלאות. שמבין
גולדמן את הפניתי האיש. :אצל עבודה זו
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