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ת של חו הארץ ברחבי לקו
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זה. לציבור צרכנים מאות מצטרפים יום יום

 דירתך את יהפוך זה וחדיש משוכלל מכשיר
 הקרים. החורף בימות ונועם חום של לנווה

*
 של מידית הספקה תבטיח יצורנו הגדלת
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בע״נז ישראל-אמריקה חב׳
ירושלים חיפה
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 היטב לך הידועים באנשים השבוע טיפלו שונות ידיעות 5ארב-,
 רב. באיחור אליהם הגיעה ושהמשטרה — זה עתון עמודי מעל

 עמודי מעל עבריין שהופעת או החוקרים׳ מטובי טובים שאנו או
 לפחות. שנה למשך המשטרה מן מנוחה לו מבטיחה זה עתון

★ ★ ★
 על המשעשע הסיפור את תזכור טוב׳ בזכרון מחונן אתה אם
 לעזור באמת, קדוש איש להיות התימר קדוש מיפו. קדוש דויד

בעיותיהם. את ולפתור כשפים מעשי על־ידי למוכי־גורל
 הבלתי־ פעולותיו בגילוי רב מאמץ השקיע הזה העולם כתב

 כאחד התחפש הוא קדוש. של קדושות
 תשלום. תמורת עזרתו את ביקש המסכנים,

 מנגנון־ גילגולי כל את בעצמו עבר הוא
 הזה (העולם פירסם מכן לאחר הכישוף.

 תמונות. בתוספת מאד, מפורטת כתבה )1099
 על ופרטי־פרטים פרטים הכילה הכתבה
ושיטותיו. קרבנותיו שמות קדוש, מעשי

 זה, מפורט תדריך כי לחשוב היה אפשר
 לגבות בחקירה, לפתוח המשטרה את ימריץ

 מחנות־הצדק אולם תיק. ולהגיש עדויות
 מפליאה. באיטיות שעבדו או — עבדו לא
 שוחרר הקוסם, נעצר שעבר בשבוע רק

בערבות.
 מוכי־הגורל המסכנים, האנשים כל עם מה

 נתנו הגנה, חוסר שבגלל וחסרי־האמצעים,
 במעשי־הכישוף? לזכות כדי פרוטותיהם את זו שנה במשך

★ ★ ★
 ידיעות אלינו הגיעו קדוש על הכתבה פרסום לפני מעטים ימים

 השאר בין הזה. העולם ככתב עצמו את המציג מסתורי איש על
 הטיל בבאר־שבע, פרטי לצלם האיש ניגש
המערכת, חשבון על בדואי שבט לצלם עליו

נעלם. יום־התשלום ובבוא
 העולם של חולית־חוקרים הופעלה הפעם

 מזורז מאמץ אחרי גילתה המרץ, 'במלואהזה
 פואד בשם צעיר הוא המדומה העתונאי כי

 עצמו את להציג שנהג עברי, בן־אליהו
 את להזהיר כדי שונים. עתונים של ככתבם

 כתבה )1098( הזה העולם פירטם הבריות,
המדומה״, ״העתונאי הכותרת תחת קצרה,

תעלוליו. של מלא פירוט תוך
העולם כתב מאומה. קרה? מה

קדוש

הזה,
 שמו, את לעצמו ליטול נהג פואד אשר

יכול פואד עדות. למסירת אפילו הוזמן לא

בן־דויד

עברי
מפריע. באין בתעלוליו להמשיך היה

 מעיראק, צעירה לעולה נשואין הבטיח הוא ברצון. זאת עשה הוא
 רבים כספים ממנה הוציא תל־אביבי, בבית־קפה כמלצרית העובדת

הפורה. דמיונו פרי חולים, אחים על בסיפורים
 במקרה שנתפס אחרי לדין, פואד הובא שנה, של באיחור השבוע,

 עתון של ככתב עצמו את הציג שם בכפר־יונה, המשטרה על־ידי
 מאסר־על־תנאי, לשנת אותו ד־!׳ טרייביש יהודה שופט־השלום אחר.
 נגדו. ועומדים התלויים הרבים המקרים מתוך שניים בעוון

★ ★ ★
 הבחור זה היה היטב. לך זכור בזזדאי בן־דויד אלכסנדר של שמו

 בבית־הסוהר) עתה (היושב גלר אלי הססגוני מגלה־הכוכבים אשר
כספים. ממנו לסחוט ניסה כי טען

 כמה למרות האשמה, את הכחיש בן־דויד
 הוא דומים. מקרים על קודמות הרשעות

 נגדו, שהוגש המשפט מן זכאי לצאת הצליח
 פי על איש לחייב היה שקשה מפני אולי

גלר. אלי של מסוגו אדם של עדותו
 לא שונים, במקומות בן־דויד עבד מאז
 הופיע הוא מהם. באחד אף מעמד החזיק

 ומומחה משוחרר כקצין אסון־אילת בחקירת
 קצין), מעולם היה שלא (אף בטחון לעניני
 חוגים של מאמונם נהנה שהוא נראה והיה

מסויימים. בטחוניים
 בעל על־ידי תלונה נגדו הוגשה השבוע
 בן־דויד בא לדבריו, בתל־אביב. בית־מלון

 כיסוי. ללא בצ׳ק בסוף שילם שבועיים, שם התגורר שלו, למלון
 אחרים, אנשים של נוספות תלונות מגיעות החלו הדבר, כשנודע

 אך למשטרה, פנו האנשים כל זה. מסוג צ׳קים נתן להם גם אשר
נעצר. לא בן־דויד
 חיילת של קרוביה לבית בן־דויד צילצל התלונה הגשת אחרי

 לבלות. עמה לצאת ביקש הוא במקרה. הכיר אותה בת־קיבוץ,
 התרגש. לא בן־דויד אך אותו, דחתה מראש, שהוזהרה החיילת,

 את הניח פשוט הוא תעלוליו, על שמעה כי הצעירה לו כשהעירה
הטלפון. שפופרת

בטיפול. נמצאת עודנה למשטרה שהוגשה התלונה
★ ★ ★

הרביעי. הסיפור היה ביותר משעשע
 פעולתה מתנהלת איך שופטים למספר להראות החליטה המשטרה

 הסכמתו את נתן הארצי המטה השיגרתית.
 בעבודתם לשוטרים יתלוו שהשופטים לכך

הרגילה.
 לחזות להם נזדמן השופטים, של למזלם
 שיגרתי באופן המשטרה. של גדולה בהצלחה

 ביתו אל במקרה, המשטרה, הגיעה לגמרי
המופ לשוטרים נתגלה שם דהאן. חיים של

 קו יותר, עוד המופתעים ולשופטים תעים,
נלהב,. כתב לדברי ונרקומאנים. פרוצות של
השוט בין דרמתי קרב במקום התחולל אף

והנרקומאנים. רים
 קורא שהוא איש השופטים בין היה אם
 נמנעת היתה זה, עתון של ובעל־זכרון קבוע

משנתיים למעלה לפני כי ההפתעה. ממנו דהאן
 בישראל, הנרקומאנים על כתבת־ענק )1019( הזה העולם פירסם וחצי

דהאן. חיים עמד שבמרכזה


