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 אדם סביב אנשים התקהלו תל״אביב,
J I ניע־ דיזנגוף, בכיכר המדרכה על שכרע 

 את להרים בלי מטורף כמו גופו את נע
 שיקה אמבולנס הזמינו מהמדרכה, ראשו
 אינו האיש כי גילו לבית־החולים, אותו
 את שהכניס העיריה, של פועל־נקיון אלא

לנקותו. כדי ברז־מים בור תוך אל ראשו

★ ★ ★
i סצעת וגם הדרשת

 עמה לבוא שסירב גבר בתקיפת הואשמה J לדין, )22(לוי שרה הובאה תל־אכיב, ך*
ובפציעתו. במגע,

★ ★ ★
צת8ו8מ מחאה

 קבוצת־הכדו־ שחקני שיחקו שתולים, ך*
ספ אשקלון, הפועל נגד המקומית רגל ■1
 המכונית את באבנים לרגום החלו שער, גו

 שיברו אשקלון, הפועל שחקני את שהביאה
המשטרה. ידי על נעצרו זגוגיותיה, את

★ ★ ★
חוק הוא ההוק

 הצבא של הרפואה קצין שחה פנמה, ך•
 תעלת לאורך לבאג׳ רוברט האמריקאי ■1

 בתשלום התעלה חברת ידי על חויב פנמה,
 התשלום שהוא סנט, 32 בסך דמי־מעבר

 שמשקלן בתעלה העוברות אניות על המוטל
אחת. מטונה פחות

★ ★ ★
חינם הסעה

 לדי- צעירים שני פרצו סתח־תקוה, ך*
JL וחפ בגדים גנבו חכם, שלמה של רתו
 עצרו לטרמפ, הכביש על חיכו שונים, צים

 היא המכונית כי גילו עליה, ועלו מכונית
למש ישר אותם שהובילה משטרה מכונית

 חכם בשלמה פגשו שם פתח־תקוה, טרת
 שנגנבו כבגדים שבידיהם הבגדים את שזיהה
ממנו.

★ ★ ★
מעצורים דא7

 הפגנות דתיים ערכו קרית־מוצקין, **
«  טליתות פרשו בשבת, התחבורה נגד |
שהתחילו האוטובוסים לפני הכביש על

המכוניות את לעצור הצליחו לא לנוע,
הטליתות. על שעברו

★ ★ ★
אסורים משחקים

*  ורפואות, מסובכים רפואה כלי נעלמו J רפואי מחסן שמתוך אחרי אשקלון, ן
 בני ילדים אלה היו כי המשטרה גילתה

 לשחק כדי המכשירים את שגנבו עשר
ברופא.

★ ★ ★
מסוכן הרנל

אשתו את קליש יוסף פגש חיפה,
J ,הי פרידה, שנות שלוש אחרי במסיבה
 ״כנראה הסביר: אפה, את ושבר אותה כר,

מדי.״ קצר היה שהחופש
★ ★ ★

מלהמודאוויר
 בכל לקצרים גרמו החשמל, חוטי על J זרזירים להקות התישבו תל״רעים, ף*

 של המוטורים את שרפו המשק, פינות
עבודת את כליל שיתקו מכונות־הכביסה,

המכבסה.
★ ★ ★

שחורה שכת
 כחשוד 12 בן ילד נתפס ירושלים, ף*

 דתי כנער התגלה וגניבות׳ בהתפרצויות ■1
בשבת. רק פריצותיו את לבצע נוהג שהיה

★ ★ ★
ככר שיתוף

 יד־ ששכנו לכך אזרח התנגד חיפה, ^
 בהול משותף בארון־קיר מסמרים פוק 4

 מהשכן פטיש מכת קיבל המשותפת, דירתם
שנסדק. ראשו על

של המזעזע סיפורו

ה מ ״י
מזרח יעקב «»ת

 בכפר ועבדתי כקריודשמדנה רתי ך
 18 בערך הרווחתי בלום. וכפר גלעדי ^

 אמרו למעברה; באתי אחד יום ליום. לירות
 נמצאים שאנחנו ישיבה, בהסתדרות שיש
למש להתגייס צריכים ושאנחנו הגבול ליד

 היינו כבוד. וגם פרנסה יש שם — טרה
שהסכי עשרה יצאנו מאלה איש; כשישים

להתגייס. מו
 ראש לתחנת ימים כמה אחרי אותי לקחו

 מיני כל היו לבדיקה. ניגשנו ושם פינה,
 שלושה. רק נשארנו העשרה ומתוך שאלות
ב הצלחנו רפואית. לבדיקה אותנו הזמינו
ה את קיבלנו שם לטבריה, והלכנו בדיקה
 בנות־ גשר על הוצבתי זמן כעבור מדים.
אפ אבל מצומצמת, היתר, המשכורת יעקב.

שו להיות הכבוד כל לי שהיה להגיד שר
 מול בדיוק להיות וגם ישראל במשטרת טר

האויב.
למש צריפים רק היו ההוא, במקום שם,
 חודשים שבעה אחרי אבן. בנייני לא טרה,

 תחנת שם להקים החליטו האלו בצריפים
לתח רודין צבי הקצין בא מאבן. משטרה

 כאן להקים צריכים ״אנחנו ככה: ואומר נה
אנח מפורז. שטח שזה יודעים ואתם תחנה

 למקום ייכנס אדם שכל מעוניינים לא נו
 כאן שנמצאים שהשוטרים רוצים ואנחנו
בעבודה.״ יעזרו
התגייס ״אנחנו ואמרו: שוטרים כמה קמו

 כאן אנחנו שחורה; עבודה לעבוד לא נו
 עם רודין, צבי ענה פועלים!״ ולא שוטרים

 אשר שהשוטרים הנפה, מפקד קרביץ, מר
לדין. יועמדו העבודה, את לבצע יסרבו

★ ★ ★
בשטח-בור מרידות

 נהג אלימלך, היה הראשון קרכן
f I ,המלט ממכונית להוריד שסרב התחנה 
 ולקחו החגורה את לו הורידו השקים. את

 למשפט. והעמידוהו פינה ראש לתחנת אותו
ה אני, הייתי וביניהם שנשארו, השוטרים

 פחדו — 8771 מספר יעקב, מזרחי שוטר
 יפטרו לעבוד, אסרב שאם חששתי להגיב.

ה העבודה מקום את עוד אמצא ולא אותי
 לי שאמר מה כל את ביצעתי שלי. קודם

 לא — בקבלנות המלט אח הורדתי הסמל.
תמו כתוספת. אלא בתחנה, עבודתי במקום

ל לצאת הרשות את מקבל הייתי זה רת
 המגיעה חופשה — שעות 24 של חופשה

הכי. בלאו לי
 15 כתפנו על נושאים היינו המלט את
 15 עוד הצריף סוף ועד הצריף, עד מטר
אנ ארבעה־חמישה של עבודה עשיתי מטר.
 כדי אלא החופשה, את לקבל כדי לא שים.

 כבר שיעמוד רציתי כי עצמי. את להראות
 מן כדור שכל הצריפים, במקום אבן בנין

 עבודת כשנגמרה בהם. נכנס הסורי השטח
מרי על להעמיס לנו אמרו המלט, הורדת

מהסבי ההרוסים מהבתים האבנים את צות
ה מקום אל שדות־בור דרך ולהובילן בה

בניה.
 העבודה את לעשות סירבו השוטרים רוב

מ כתוצאה דבר. אמרתי לא אני אבל הזו,
התחנה. את שעזבו שוטרים כמה היו העבודה

המשט אמנם חודשים. שלושה נמשך זה
 לשם להביא זאת בכל שאפשר גילתה רה

מש אבל פועלי־דחק, כמה ושכרה פועלים,
 חלשה ועבודתם מאוד נמוכה היתד, כורתם
להמ אלא ברירה לנו היתד, שלא כך מאוד,

בבניין. ולעבוד שיך
 יחד הגשר, על בשמירה עמדתי אחד לילה

 שכמעט גשם היה מכלוף. עומר השוטר עם
 כמה שניצוק הצעתי הצריף. כל את הציף
מה מחסה שהיה הצריף, בתוך מלט שקי
.נפ בדיוק רגע באותו הסורים• ומאש גשם
 מב־ ועומר הסורית, התחנה מכתן אש תחה
 עם שהייתי אני, גם בגשם. התגלגל לוף

סלע. מאחרי אחריו התגלגלתי המקלע,
לע הסכמתי ולא לתחנה עליתי למחרת

 כמה המשטרה במכונית העברתי בבנין. בוד
 מאיר מזרחי ,ג1ר,נ השוטר עם מלט שקי

 אותי ראה וינפלד הקצין עמדה. ויצקנו
לנו שיהיו כדאי שזה רואה ״אני לי: ואמר


