
משפט
הזנות* על ■ודעת את מה

 שהיא פרסיץ, שושנה הצ״כ ח״ב מגבוה•
 פירס״ ,הכנסת של ועדת־החינוך יושבת־ראש

ללי לחזור לסטודנטים קראה גילוי־דעת, מה
מפלגתה. עמדת את ביטאה היא מודים.

 ),24( בכרך נתן אחר. שיקול היה למפ״ם
 מעונין היה בועדת־הפעולה, זו מפלגה נציג

 אחרי להסתדרות. הבחירות לפני בשביתה
 להפסיק מוכן היה במתרחש, התענין לא כן

 הבחירות יום למחרת כבר השביתה את
להסתדרות.

 תאי את שאיחדה אחת, סיבה היתד, אולם
 של המגוחך לביטולה גרמה המפלגות, כל

הסטו ציבור כי ידעו המפלגות השביתה.
 האחראי כגורם מפא״י תא את רואה דנטים

 מפא״י נגד כן על יצביע השביתה, לכשלון
ביוני. בשני להיערך העתידות בבחירות

 השביתה, את נחסל ״אם חרות: אנשי טענו
 מועד את לדחות תרוץ מפא״י לתא יהיה לא

 הצריכות הסטודנטים, להסתדרות הבחירות
 כי בטוחים אנו כשבועיים• בעוד להתקיים

אלו.״ בבחירות יפסיד מפא״י תא
 על בגלוי שמחו דאגו, לא מפא״י אנשי
 לבטוח לא לכם ״אמרנו השביתה. כשלון

 יהיה מה ״ידענו טענו, המיעוט,״ במפלגות
 מפא״י אנשי זאת!״ שביתת־נפל של בסופה

 את שהפכה היא התנגדותם כי הזכירו לא
לכושלת. השביתה
 אחרת, שמועה נפוצה בירושלים אולם

 מפא״י תא אנשי חששו לא מדוע שהסבירה
 תא התנגדות תמורת הקרובות: הבחירות מן

 ל״י אלפיים אנשיו קיבלו לשביתה, מפא״י
ה להסתדרות שלהם קרן־הבחירות למימון

ומט נצרכים בסטודנטים לתמיכה סטודנטים,
 מובטח ביד, זה סכום עם אחרות. רות

הקל פתיחת לפני עוד מפא״י של נצחונה
פיות.

ת 1D1M3 אלף־בי
 הרמת־ הוילות בשכונת ושבים עוברים

 של במרחק בתימהון. עצרו תל־גנים, גנית,
במו שהוקם במבנה הכביש, מן בלבד מטר
 האזינו וילדות, ילדים כארבעים ישבו סך,

 על שתלה לוח ליד שניצבה המורה לדברי
 את הילדים הפנו לפעם מפעם המבנה. קיר

לי שהתרחש במה התבוננו לאחור, מבטיהם
 מלבקש שנלאתה המורה, הכביש. על דם

מה מבטם את להסיר הקטנים מתלמידיה
 המוסך, של הברזל תרים אל ניגשה כביש,
 את השאירה מהירה, בתנופה אותו סגרה

החשוך• במוסך הילדים
 הממלכתי הספר בית של הכיתות כל לא

 השני מעברו במוסכים. שוכנות תל־גנים
 נאים עץ צריפי מספר ניצבו הכביש של

 הצרה בית־הספר. תלמידי שאר למדו בהם
 הוא הללו בצריפים החדרים שמספר היא

 שמונה הספר שבבית בעוד בלבד, שבעה
בחוץ. נשארה א׳ כיתה כיתות.

 בית־ נוסד כאשר לזוטרים. תורנות
 בו היו שנים, כחמש לפני בתל־גנים, הספר

 לכולן. הספיקו העץ ומבני כיתות חמש רק
 לבית־ המוסד הפך שעברה השנה מן החל
 אחת כתה כיתות. שמונה בן רגיל ספר

 יוסף המנהל לימודים. חדר ללא נשארה
 העביר הפתרון, את מהר חיש מצא עמינצח

 אחר־ שניה, במשמרת ללמוד אחת כיתה
והתל־ ההורים של שסבלם בידיעה הצהרים,

כמוסד והכיתה הרפז מורה
בנומנודות התזח בחינות, ילדים נגד

ביו והמוזרים המשעשעים המשפטים אחד
 לצופי כשבועיים בעוד צפוי השנה של תר

 במשפט הנאשמת הירושלמי. בית־המשפט
 שאן, נאוה מחזות־היחיד שחקנית תהיה זה

 התובע, לדברי שהפרה, ),1098 הזה (העולם
 לפיו חוזה, קווסטלר, דב מתדגם־יד,מחזות

)12 בעמוד (הנזשך
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מקו בארבעה בלהבות. עולה עירם כי תל־אביב לתושבי היה נדמה
 אחת. ובעונה בעת דליקות שעבר רב״עי יום בליל פרצו שונים מות

ש בדליקות־ענק ללחום והסביבה תל־אביב כבאי נאלצו אחד בלילה

הלב בחנות הרצל, ברחוב אופטיקה בחנות רהיטים, בנגרית פרצו
צו עשרות הלוי. יהודה ברחוב פחמים ובמחסן אלנבי, ברחוב שה
 תל־ כבאי נראים בתמונות בעבודתם. לכבאים עזרו מתנדבים פים

 אילת ברחוב הרהיטים בנגרית האש על להשתלט מנסים כשהם אביב
(ימין). הכיבוי בעת התפוצץ מצינורות־המים אחד וכאשר (שמאל)

 הבטיחה רמת־גן עירית זמני• הינו מידים
קצר. זמן תוך לבית־הספר גדול בנין לבנות

ה הלימודים שנת וכשהחלה שנה, עברה
 של קצהו אפילו נראה לא עדיין נוכחית

 יש כי החלימה ההנהלה בית־הספר. בנין
 בין אחר־הצהרים ללמוד החובה את לחלק

 כל א־ד. הראשונות הכיתות ארבע תלמידי
 כחודש ללמוד צריכה היתד, מהן אחת

אחר־הצהרים. בשעות
 כיתה של המורה השחרחורת, הרפז אסתר

 עליה יהיה בדיוק מתי בחורף עוד ידעה א׳,
 אחרי־הצהרים. ללמוד לעבור תלמידיה ועל

תל הורי את הזמינה היא השנה בתחילת
 תוכל לא כי להם הסבירה לאסיפה, מידיה
 אחר־הצהרים. בשעות ללמד אופן בשום

 קטנים ילדים שני לה יש כי טענה המורה
 לעבוד תוכל לא אם כי אמרה בביתה,
להתפטר. תעדיף בבוקר

 לשלם נכונות הביעו הם נבהלו• ההורים
יל יסבלו שלא ובלבד דמי־שכירות, בעצמם

 הלימודים. שנת באמצע מורים מחילופי דיהם
 ביקשו עובדות, אמהות לארגון פנו ההורים
 של הריקודים באולם ללמוד לילדיהם לאפשר

לי חמישים של שכר־חודשי תמורת הארגון,
סרב. הארגון רות•

הצ לבסוף לכיתה. בדרך ממטרות
 שברחוב בבנין חנות לשכור ההורים ליחו

 בקושי אך התאימה החנות אמנם הראשי.
 התנחמו ההורים אולם לימוד, כיתת לצרכי

 ימים. חודש רק ימשך המוזר שהמצב בכך
יוכ לא בחנות גם כי לעצמם תיארו לא הם
 כאשר השבוע, בשקט. ללמוד ילדיהם לו

 הרשו לא ללימודים, הקטנים התלמידים באו
 לכתה־חנות, להיכנס בית באותו השכנים להם

מנוחתם. את ,יפריעו שהלימודים בטענה

 הפעילו מילולי, בלא הסתפקו לא השכנים
במים. הילדים מעבר דרך את הציפו ממטרות,

 רופא־ אל ביאושו פנה בית־הספר מנהל
 מול המתגורר ביגיל, הרץ ד״ר הילדים,

 ללמוד לתלמידים לאפשר ביקש בית־הספר,
 הרופא. של ביתו ליו כמוסך שהוקם במבנה
 בבית־הספר, לומדים מילדיו ששניים הרופא,

 הבאה, בשנה בו ללמוד תתחיל והשלישית
תמורה. כל לבקש מבלי מיד הסכים

אמנם, זכרו הם ברירה. היתה לא להורים
 בית־הספר לרשות לקבל למנהל הציעו כי

 סרב, המנהל עתיד. בית־הטפר של בטל צריף
 יזכה לא הצריף, את יקבל אם כי טען

העירייה. שהבטיחה למבנה במהרה
וה ההורים השבוע שקיימו באספת־חרום

 תלמידי את להעביר המנהל הסכים הנהלה,
 שיציעו אחר מקום בכל ללמוד א׳ כתה

 הזאטוטים באה. לא הצעה שום ההורים.
 בתל־גנים, הממלכתי הספר בית של א׳ מכתה

 הלימודים שנת סוף עד ללמוד ימשיכו
במוסך.

משטרה
שיד□ שולסנן
 תל- מחוז משטרת למוקד הגיעה הידיעה

 לתל־ חזר ״שולמן הערב• בשעות עוד אביב
 השני מצידו שהיה האלמוני הודיע אביב,״

חם.״ בנשק מזויין ״הוא הטלפון. קו של
 במוקד הטלפון צילצל בוקר לפנות 3.45ב־
אינ היתד, הים בשפת המקוף לשוטר שוב.

בקפה נמצא ״שולמן חיונית: פורמציה
 שלוש במקום היו דקות מספר תוך ,רון.״

 15 המוקד. על־ידי שהוזעקו משטרה ניידות
הניי מעל ירדו באקדחים מזויינים שוטרים

הקפה. בית לעבר קרבית בשרשרת נעו דת,
 השבוע מסר מכן לאחר שאירע מה על
 השלום שופט לפני בעדותו מנדל יוסף פקד

 צו להוציא שביקש לאחר טרייבש, יהודה
 כיכר לעבר ברח ״שולמן :שולמן נגד מעצר

 איים בו שבור בקבוק היה בידו לונדון...
בא יריות מספר נורו השוטרים... על

 הבריחה.״ בשעת באפו נפגע שולמן וויר..
 בריא־הבשר, ),33( שולמן מרדכי של בפיו

 כתב באוזני שולמן טען אחר. סיפור היה
מה... עשיתי ״לא הזה: העולם  נכנסתי מאו

 כשהגיעו לשתות הספקתי לא משהו. לשתות
והסתלק וילון מאחורי התחבאתי השוטרים.

 באף. בי פגעו הם בי. וירו אחרי רדפו תי.
 עלי, עלו השוטרים נפלתי. לעין. מתחת
הרא הפעם לא זו נעליהם• עם אותי רמסו
״ להרוג שרוצים שונה . . . תי  או

היתד, בקבוק. - הם נשק כמקום
שבמ שולמן, מרדכי מאד: חמורה טענה זו

 על חיתתו את הטיל האחרונות השנים שך
 עובדות להביא מוכן היה תל־אביב, שוטרי

״לפ שולמן: סיפר אלה. דברים להוכיח כדי
 שלי. הג׳יפ אחרי משטרתי ג׳יפ רדף שנה ני

 כמה בי ירו ישראל מקווה של המזבלה ליד
 לא בנס לג׳יפ. חדרו כדורים שני יריות.

 המשטרה וסמל כך על התלוננתי נפגעתי.
 נסעתי בצעדה, חודש, לפני נענש. בי שירה

 הפעם זו עלי. ירו ושוב חדרה ליד במהירות
 עלי.״ שיורים השלישית

 אומרים אותי. לחסל רוצים שולמן: טענת
צרות. מדי יותר להם עושה שאני

 הידוע שלום, נווה יליד שולמן, מרדכי
 פעם לא הסתכסך ישלם, שולנזן בשמו יותר

 להבליט הנוהג מופרע, כאדם המשטרה. עם
 בכח רצונו את המשיג אלים כגבר עצמו

 לצרות. תמידי מקור שולמן היוזה הזרוע,
מס שונות, במסעדות לאכול נוהג היה הוא
 העדיפו שהכירוהו, מסעדות בעלי לשלם• רב

שיס ממנו לבקש כסף, סכומי לידו להשליש
 עם האחרונה הסתכסכותו אחר. במקום עד

 השלום, שופט חודש. לפני היתד, המשטרה
 הפרעת־ באשמת הובא בפניו גביזון, יעקב
בער לשחררו הסכים ציבורי, במקום סדר
 קילומטרים 90 שישהה בתנאי רק בות,

 השבוע עזר. לא זה תנאי גם מתל־אביב.
 שעבר לאחר החולים, בבית שולמן שכב

 מזויין שוטר באפו. שעות שש של ניתוח
לעצרו. דרשה המשטרה מיטתו. ליד שמר

 ״האם טרייבש: החוקר השופט הקשה
 מזויין?״ היה שולמן

 היה חם• בנשק ״לא מנדל: פקד השיב
 השוטרים.״ על איים בו שבור בקבוק בידו

 שיטרית, מרדכי שולמן, של דינו עורך
החקי בפרוטוקול זו תשובה לרשום ביקש

 שולמן יהפוך השבוע כי היה נראה רה.
 אסור המשטרה פקודת לפי לתובע. מנתבע

 אינו השני הצד באם חם בנשק השימוש
נשק. נושא
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