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ף הגיס תקי ה
 של 38ד.־ בן המפונק בנה גאזי, מוחמד

שגי שגה אל־גרביה׳ בבקה עשירה משפחה
 את לאשה נשא הוא בחייו. אחת גורלית אה

 בבקר. התקיף האיש של אשתו אחות לטיפה,
גיסי. להיות הפך נאדיף, רשיד אל־גרביה,

 בכפר ביחס חדשה דמות היה רשיד
 .גלה השחרור מלחמת לאחר שבמשולש•

 בעירום הגיע חיפה, ליד ג׳למה, מכפרו
 לא אם אולם אל־גרביה. לבקר. כל וחוסר

 חברים. לו היו הרי רכוש, לרשיד לו היה
 ישראל, לשטח אל־גרביה בקה כשהועברה

 חבריו, את רשיד פגש הסכמי־רודוס, לאחר
להמ זכה במכס, המלחמה לפני עבד עימם
 אחד כי מקרה רק זה היה נלהבות. לצות

 מקדה האפוטרופוס. במשרדי עבד החברים
 מאות בחכירה, רשיד, של לידיו העביר שני

הנפקדים. מנכסי דונמים
 הפך הגיס, התעשר מועטות שנים תוך
 השלטונות, על מאד מקובל אדם להיות
 לשנות כדי הכפר. תושבי על פחות מקובל

 המגיעה החברתית בעמדה לזכות זה, מצב
 גדולה, וילה לעצמו לבנות רשיד החליט לו,

בעמיו. לבעל־בית להפוך
 בכפר אפילו גדולה, וילה בניית אולם

עו הממשל, לחסיד העבודה זולה בו ערבי,
 שהיו רבים׳ אנשים מצא רשיד כסף. לה

 היה מהם אחד מכספם. לו להלוות מוכנים
 עגול סכום לרשיד הלווה הוא מוחמד. גיסו,

 שהבטיח כפי קצר, לזמן — לירות 5000 של
הלווה.

 התארך הזמן ערב. כארוחת רעל
 אל מוחמד פנה כחודש לפני ויותר. יותר
 רשיד כספו. את ממנו ביקש התקיף, הגיס

מש יותר קצת לו עלתה הוילה כי הסביר
 יכול גיסו כי טען ל״י, אלף 25 חשב׳

לחכות.
מוח של שכניו הופתעו מכן לאחר שבוע

 בקולי־קו־ זועק בביתו, מתרוצץ לראותו מר
 טעם מוחמד כי העלתה קצרה חקירה לות.

 ניסתה כי אשתו את האשים הערב, מארוחת
הגיס. פקודת לפי להרעילו

 ההאשמות. על ענתה לא מוחמד של אשתו
 מוחמד והלכו. להם פרשו הנרגשים השכנים
 על פקד שלו, הג׳ים על בניו שני את העמים
ליר הגבול את וחצה בביתה להשאר אשתו

 של תקיפותו הגיעה לא עדיין לשם דן•
הגיס.

תזכיר
שנור שד אלופי□

לטע בעקיפין השבוע השיב דיין משה
 של במאמרו שעבר בשבוע שנכללו נות

 חזה (חעולס נהלל״ ״תוכנית על העורך
 תעמולה כי העורך קבע השאר בין י). 132

 מערכת־השנור, לקיום דרושה מיליטריסטית
במ הקיים המפלגתי המשטר מתקיים עליו

 בנאום בקבעו׳ זו טענה אישר דיין דינה.
דרו באמריקה המגביות שמערכת בתל־אביב׳

 היא חובה כן על וכי צה״ל, לקיום שה
 כשנוררים לאמריקה צה״ל אלופי את לשלוח

 יצא השחיתות נגד . . . המגביות של
 בכרוז נסים יצחק הראשון־לציון השבוע

 הציבור אדישות את גינה בו חוצב־להבות,
 גילה שנים שלוש לפני המושחתים. כלפי

 דירת־השרד פרשת את )972( הזה הננולס
כ למשלם־המסים שעלתה נסים, הרב של
 השכיר עצמו שהרב בעוד לירות, אלף סס
 . . . דמי־מפתח תמורת הקודמת דירתו את
 ועדת־העשור, מנהל ניב, דויד ״מ אל

 האזרח ״בשביל הזה העולם לכתב שאמר
 אלוף• תמיד ואהיה הוזה הייתי, אני הפשוט

 ימים מצה״ל, שעבר בשבוע פרש משנה!״
 כי גילה )1132( הזה שהעולם אחרי מעטים

 צבאי בית־דין על-ידי שנתיים לפני נידון
 700 החזקת עם בקשר מצה״ל לגירוש

לחיי לחלוקה מיועדות שהיו סיני מעטפות
 להעברה־מחפ־ הומתק זה פסק־דין וכי לים׳
. קיד .  מעוז־ קיבוץ איש ריכלין, עמי .

 משפט־הנשק נאשם של ובנו לשעבר חיים
 כ״מש־ שהתפרסם המנדט בתקופת המפורסם

מא לחודש השבוע נידון סירקין־ריכלין״, פט
 ל׳׳י 250ו־ תנאי על מאסר חודש 11 סר׳

 בה בעתונות, מודעת־כזב פירסום ,על קנס׳
 בסרטים להשתתף המעוניינים לאנשים הציע

ה הסיפור הרשמה. כדמי כסף לו לשלוחי
י־ בשעתו פורסם הפרשה על הראשון מלא

).1119,( הזה העולם

- )1( אילת כנופית

h i שבאו והחקירות המעצרים פע
Ifcf אחר בזה האחרונים, השבועיים במשך 

 גזבר של מעצרו אחרי שרשרת, כתגובת זה
 את הביאו בן־אפרים׳ צבי אילת ׳מועצת
 המתמיד הקורא גם במבוכה. כולו הציבור
 מזייף בין להבחין היה יכול לא שוב ביותר

ל ערמומי. לגנב תמים ערב בין למועל׳
 שופטים, אותם כל כאילו נדמה היה רגעים
 לאילת, לגלות עבריינים לשלוח נוהגים שהיו
 מרצונם לאילת ירדו העבריינים שכן טעו,

זהב. מכרה אל כמו הטוב,
 עורך־הדין של מעצרם שבעקבות אחרי

 נעצרו בן־אפרים, העיריה וגזבר טוב צבי
 שרגא דמוכר, זלמן האילתיים הקבלנים ■גם

 ואיש־ בקרמן אברהם הסוחר פיקסלר,
 היה — הלפרין יעקב העסקים־המפוקפקים

 פקחים רמאים של כנופיה אחד: דבר ברור
 בה תקעה אילת, על השתלטה וערומים

 המפוקפקים, לעסקיה בסיס ששימש יתד,
הארץ. כל פני על שהשתרעו

 הקהל בפני השבוע שניצבה התעלומה
 של עסקיה פרשת עוד היתר. לא הישראלי׳

ה התעלומה זו. וזייפנים רמאים כנופית
 היו האם היתה: לפתרון והקשה אמיתית

 לעיסקו־ שותפים ופרנסיה אילת ראשי־העיר
 שמא או בן־אפרים׳ גזברם של האפלות תיו
 שנפלו אחד, עד כולם מוחלטים, שוטים היו

להם? שטמנו ברשת
 במעלה, הראשונה באחריות הנושא האדם

 שקרה, מה את שאיפשר ולמה שקרה למה
 לו גם כי אילת. עירית ראש ננר חנוך •הוא
 עברו על רב זמן מזה ננר חנוך ידע לא

 שומע היה לא גם אילו גזברו, של הפלילי
 בן־ כי אנשים, מעשרות ואזהרות שמועות

 מתפקידו זה היה אז גם נוכל, הוא אפרים
 למו־ אפשרות כל תהיה שלא לכך, לדאוג
 כאשר אולם במחיצתו. לעמוד וזייפנים עלים

 ושוב, שוב הוזהר ננר חנוך כי מתברר
 והנכבדים עסקנים משטרה, קציני ידי 'על

 ליפול עומד שהוא הפח על אילת׳ שבאישי
 גדלה — אצבע נקף לא כן פי על ואף בו,

שבעתיים. ננר של אחריותו

★ ★ ★

קרךצבי עד המזצה
V,בעל בן־אפרים, צכי הניט ,־

 ש־ למצב הרע, והשם הפלילי %£העבר
נוכלים? לכנופית כגרעין לשמש לו איפשר
 בתשובה ננר, חנוך כך על השבוע סיפר
 כשנתיים ״לפני חזה: העולם כתב לחקירת

 לגזבר פנויה משרה על מכרז הוצאנו וחצי
מן אחד היד, בן־אפרים צבי אילת. במועצת

ש ההצעות בעלי כל עם נפגשתי הפונים.
 במספר, ארבעה או כשלושה למכרז, ענו

 בן־ התאכסנתי. בו תל־אביבי בבית־מלון
 ביותר. הטוב הרושם את עלי עשה אפרים

מוני בענינים בידיעה רושם עלי עשה הוא
באוני כלכלה שנתיים למד הוא ציפליים.
המ מכתב בידו היה לזאת ונוסף ברסיטה,

 חתום צפת, לעירית בשעתו שנכתב לצה,
 בארץ.״ ידועים אישים שלושה שי על

ה שלושת שמות את לגלות סירב ננר
אחד בן־אפרים. על בשעתו שהמליצו אישים

הזה״ ״העוד□
 עירית ראש גנר חניד כי »

 מחפירה, ברשלנות נהג אילת,
 הנשנות מהודעותיה כשהתעלם

 נזכר גי אילת משברת של
 נמצא כן־אפריב, צבי המועצה,
 הסת־ שלה, הפושעים באלבום

 גן־אפרים של בהצטדקותו פק
עברו. את הקר ולא
 חובתו את זנה גנר חנוך יכ •

כשהת■ עיר, כראש הראשונית

 מ־ קרן־צבי, זאת׳ בכל פורסם ששמו מהם
המ את הכחיש הפקידים, הסתדרות מזכירי

 שבים מיכה אחר, ממליץ תוקף. בכל לצתו
הב בעיסקות לשעבר חשוד מפא״י, ממרכז

 והקשור שטושטשו והעברת־כספים רחה
 במטה־ אסתסיים״ ״פגמים במספר עתה

 מד,מ־ הוא אף מסתייג מפא״י, של הבחירות
 האמין כך, אם מדוע, להד״ם. וטוען לצתו

בן־אפרים? בצבי זאת בכל ננר
 את עזב למה בן־אפרים את שאלתי ״לא
 רקע על שעזב לי סיפר הוא צפת. עירית

 השבוע. ננר סיפר לו,״ והאמנתי קואליציוני
 לו. קוסמת באילת שהעבודה לי סיפר ״הוא

 הוא הקסם. סיבת את מבין אני עכשיו רק
 מרוצים היינו .1957 בתחילת לתפקידו נכנס

 מרוצים היינו בהתחלה. רק לא מעבודתו.
 לידיעותיו, בקשר גם הבחינות, מכל ממנו

במחלקת שלו לעבודת־המנהל בקשר גם
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ננר ראש־עיר
אזרחים 119 חתוך מינוי
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