
במרעה
פשעים

למתחילים ולפן
 בשבוע היה עלול הממוצע העתונים ןורא

 בשי־ נמצא הוא כי בטעות לחשוב כר
 על שמנות בכותרות סיפרו העתונים :ו.

למט שנעזרה שודדים, כנופיית של יסתה
 דמיון בעלי יפהפיה. פיתוי בנערת רה
 הבלשית. הספרות במיטב רו

 מעללים על לשמוע שציפה מי כל וולם
 זה התאכזב. המסוכנת הכנופיה של פיס

 שני של והאחרון הראשון מבצעם ;
 שעות .22ו־ 21 ,20 בני וצעירה ירים
 כולם. נתפסו הפעולה אחרי וות
 שוד־בתולים גם היד, אחר דבר כל :מר

 השוד קרבן הישראלי. ההווי של תופעה
 קיבוץ איש אלברט יעקב הקיבוצאי, ;

 לא לכן קודם שנים שעשר החורש,
 העלה הוא בבית־קפה. ביקור על חולם ־,

 כחברת לו שנראתה טרמפיסטית׳ כוניתו
 בקשה חצות אחרי לרווד. אתה נכנם :וץ,
 קבעה אתם לידידים, להודיע ללכת ןירה
 מספר דקות כעבור עסוקה. היא כי שה,

 למכוניתו, להיכנס שניהם כשעמדו ה.
 הגבר על התנפלו הקפה, מבית שיצאו ־י

 למעלה ממנו ושדדו הכוהו, צעירים,
 שעון ובצ׳קים, במזומן לירות, מאות לוש

 שהס־ לפני הצעירה עם ברחו הם זמכים.
להתאושש.

 להתלונן מיהר אלברט כמקרה. צוד
 כפי הפיתוי״, ״נערת של תיאורה ׳סטרה.

 לבילוש המרכזי למדור הועבר אלברט, סר
במ הדברים התפתחו מכאן המשטרה.

 ממיטותיהם, שהוזעקו המדור, אנשי ות.
 צעי־ כיצאנית הנערה את התיאור לפי ו

 השי מהמדרגה המלון בבתי בזק סיור
המלון. מבתי באחד הנערה את גילה

 כתבתם את מסרה במהירות, נשברה :
 הת־ הבוקר אור עד לפשע. חבריה שני

 הידוע פורץ היה מהם אחד השניים.
 בצה״ל. מדריך־ספורט חייל׳ השני 'שים.

 היה אילו השלושה, של סיפורם ולם1
 האזרח את להרגיע כדי בו היו פרסם,
 כמעט בוצע הפשע כי הסתבר עוצבן.

 ניוק־ פגישה קבעה היצאנית במקרה. רי1
כש והגוץ. השחרחר הפורץ חברה עם ת

 מיהרה אלברט, בידי הכסף ארנק את זה
 הידיד את פגשה כל־שהיא, באמתלה *ת

 בצרפת, בשהותה עוד הכירה אותו ■רץ,
 תמיר, הספורט, מדריך שלישי, אדם כרת
 חברו את שפגש שרירים, וחסון ׳נדי,
 יין. בקבוק ליד עימו בילה באקראי, ■רץ

 ברחוב לאלברט לארוב החליטו ניים
ב הכוהו מכוניתו, עמדה שם מקום ■ג,

 כספו. את ושדדו קהה שיר
המת השודדים עוררו השבוע :תחילת

 ה־א השופטת. של רחמיה את אפילו ים
וצילומיהם. שמותיהם פירסום את ־ה

מיוחדת דווה
 קפה ליד חיכתה )40( רבינוביץ :לנה

 למעוז לנסוע כדי 22 מספר לאוטובוס '
 ״בבקשה, מונית• ליד נעצרה לפתע ■ב.

 )23( אשוע אלברט הנהג הציע ות.״
 מסכים שהוא התפלאה הלנה בולגרי. :טא
 טען אשוע אך אחד, נוסע עם רק וע

 לאסוף במקום נוסעים. עוד יאסוף ־רך
 תחנות כמה פני על ביעף אשוע חלף עים

 היחידה הנוסעת אותו כששאלה לעצור. !י
 שהוא ענה הנוסעים, את לוקח אינו ע

 אחרים. נוסעים לו מחכים שם לאנדיה, הר
 בטעות הנהג פירש הנוסעת התעניינות ות

 שאל אותי?" זוכרת ״את התקרבות. יון
 ״אבל המשיך, בשלילה וכשנענה וה,

 ותיק כמכר ואמנם היטב.״ אותך זוכר
 ושוקד, ברכה כתפה, את ללטף החל 1

 פתאום ״הבנתי לידו. שישבה הנוסעת
 סיפרה לבד,״ אתי לנסוע הסכים הוא יע
 שיו־ ״דרשתי במשטרה. יותר מאוחר :ה

אל־ בספיישל.״ צורך לי אין כי אותי
 הלנה, את הוריד לא הוא נכנע. לא ז
 להסכים עליה להשפיע זאת במקום ־,

 זה מועיל? הכסף ״מה לבילוי. עמו וע
 יפר*״ אשד, ואת לטייל, אפשר חשוב.

 מצאה לא כי בתוקף לו חרי,שהסבירה1
 אותה שיוריד מוטב וכי הנכונה הכתובת

 בפעם אולי גברתי, ״חבל, הנהג. נכנע ,
 ממנה. כשנפרד אמר ־ת,״

 הנוסעת עם להיפגש האחרת הזדמנות
 מהר יותר הרבה לאלברם ניתנה ■בנית

 שוטרים באו שבוע כעבור שציפה. !י
 תלונתה. בעקבות אוחו עצרו תו,

 יהודה השלום שופט בפני השבוע שניצב
 כי אלברט הכחיש לא בתל־אביב יביש

ה של ברכה על הונחה אמנם האחת
ש״התי־ אחרי קרה הדבר כי טען עת,

 לא כי טען אלברט ושוחחנו.״ בדרך ו
״ראיתי ברכה, על ידו את כשהניח :יש

למקום.״ אותה והבאתי לה נעם לא שזה
 נעם לא אמנם שזה אישרה שהלנה אחרי

 בעד לשלם אלברט את השופט חייב לה,
 לירות 50 של סכום שגרם אי־הנעימות

 שלוש תוך אם כי פסק המדינה, לאוצר
 זה מסוג אי־נעימות שוב יגרום שנים
מאסר. ימים לחודש גם צפוי יהיה

משפט
אמא״ עס מתחתו ״אבא

 לישראל 60ה־ בן שיף פנחס שעלה עד
 שידוך עשה אם להרהר זמן לו היה לא

 ).74( רובינפלד נעכר, את לאשר, כשנשא טוב,
המל אבל סכסוכים, מלאים היו חייהם אמנם
 ב־ כשעלה יותר. גדולה דאגה היתד, חמה
הח הנשואים, ילדיהם ושני נעכר, עם 1948
 לנעכה הודיע הוא בשלווה. רצונו בי ליט

היתד, האשד, להתגרש. עליהם כי אשתו
לא. לומר מכדי מדי חלשה

שיף, קדימה״ :צועקים ״הילדים
כ עצמו חש בתל־אביב כחצרן המשמש

לחפש ביקש לשדכנים, פנה מחדש, נולד
 סידר וכבר אותה מצא הוא אחרת. אשד, לו

 התערבו כשפתאום לנישואיהם המסמכים את
 השפיעו הכלה, אל הלכו ובתו, בנו בדבר
 הכלה אביהם. עם הקשרים את לנתק עליה

לקחו הבנים הנישואים. תכנית על ויתרה
 לחופה. מתחת שנית העמידום הוריהם, את

שיף. הצהיר כפיה,״ מתוך זאת ״עשיתי
 לא יותר נעכה• עם גר שבועיים רק
 את קיבל אותה, עזב הוא לסבול. היה יכול

 שנישא לפני שהתקיימו הגירושין מסמכי
ה ובפעם היות כי החליט השניה, בפעם
 הרי כפיה, מתוך נעכר, את נשא שניה

נחשבים. אינם אלה נישואין
 קרוא יודעים שאינם ידידים שני מצא שיף
הגירו כתב את להם הראה עברית, וכתוב

ה נשוי. אינו הוא כי שיעידו ביקש שין,
 פרידה עם לחופה נכנס ושיף הסכימו שניים

 והצעירה ביפו הגרה מרומניה עולה אברהם,
שנה. בכשלושים הראשונה מאשתו

 התגרש והוא חדשים שלושה עברו לא
 הודה, הוא שטות,״ שעשיתי ״הבנתי שוב.

 לבית ללכת יכול שאני לי אמרו ״אנשים
טו כשהגיע הלך. והוא זה.״ בשביל סוהר

 הרישום למשרד שלו החדש הנישואין פס
 הוא לביגמיסט. הפך שיף כי מיד הוברר
ה שהעונש ,181 סעיף לפי למשפט הובא

 אולם מאסר. שנות חמש הוא עליו מכסימלי
 דמותו את כשראה מלחי, אליעזר השופט

 שיף, של דון־ז׳ואנית לא והמאד האומללה
 פנה השבוע מאסר. חדשי בשלושה הסתפק

 לאפשר ביקש הכללי, למפקח דינו עורך
 במסגרת גם כחצרן במקצועו להמשיך לשיף

בית־הסוהר.

חיי□ דרכי
הגג וול אדומה קימה
כוו פעם אף היו לא לוכסמבורג למרים

לח אהבה היא כלבים. עם להשתעשע נות
 מסורה כעקרת־בית בשלום־ומרחוק. אתם יות

 לצורכי כסופת־השיער, התמירה, האשד, דאגה
בגדיהם. לנקיון משפחתה, בני

 גג על לפעם מפעם עולה היתד, לכן
 בתל־אביב, שדרות־רוטשילד ברחוב ביתה
פור יחסים מקיימת כביסתה׳ את תולה
 שגרה שפירא, משפחת של כלבה עם מליים

הגג. על
 בקומה הגרה מרים עלתה שנה לפני

 את להוריד התכוננה גג׳ על השלישית,
 קודם. יום החבלים על שתלתה הכביסה

 את אספה החבלים, בין עברה דקות עשר
 כי הרגישה לא היא היבשים. הבגדים

 הגג על הדירה בעלי שפירא, ולאה שלמה
 כלב צוקי, את השאירו בדירתם, נמצאו לא

פיו. על מחסום בלי שלהם השחור הזאב
 הזאב חיכה האדומה הכיפה בסיפורי כמו

 השלישית הקומה מן לשכנה הניח לטרפו,
 רק זה היה הפעם החבלים. בין להתרוצץ

 את כשסיימה אמיתי. זאב לא זאב, כלב
 לפעול: צוקי של תורו הגיע הכביסה איסוף
 האשד, את השחור צוקי תקף מהיר בזינוק

ידה. בכף אותה נשך לבנת־השיער,
 אותה נשך צוקי לברוח. ניסתה האשה

 נשכה — לעזרה לקרוא כשניסתזזי שנית.
 אותה השיג לברוח, וכשניסתה בשלישית.

 הרביעית בפעם הסתפק דירתה, ליד צוקי
העין. ליד גדולה וצלקת שערות במריטת
 נפרדו. ומרים צוקי פלג. של מזל

אוש השכנה רפואית, לבדיקה נשלח הכלב
 שקיבלה אחרי תל־השתזר, בבית־ר,חולים פזה

אדוס. במגן־דוד טיפול
 הפרשה של האחרון חלקה הגיע השבוע

 לוכסמבורג מרים המחוזי. בית־המשפט אל
 אחרי לירות, 4000 שפירא משלמה תבעה

שלום. בדרכי לפצותה שסירב

מחנכת שאלה לקוואי יודע אינו יוסי מדוע

 שולחנה, ליד עמדה פייטלסץ ינה *■*
בירו ילין דויד שבבית־הספר בכיתתה |

עצבנית. היתד, היא שלים.
 החיננית המורה את שהדאיגה התופעה

 שתלמידי גילתה היא בעיניה. אסון היתד,
 מאד פיגרו החדשים העולים מבני א׳ כתה
 את הבינו לא הם ילידי־הארץ. הילדים אחרי

 מכל מאד רחוקים היו הם שקראו. המלים
סביבם. שהתרחש מה

ב החליטה ,33 בת כמעט־צברית, דינה,
 לחייה. חדש כיח־ן שנתנה החלטה רגע אותו
 כנאה שיטתי, באופן לבצועה נגשה היא
המ מקור את לגלות א׳: שלב וינה. לבת

 הטיפול דרכי את לחקור ב׳: שלב חלה•
בה.

עבו את דינה עשתה רב זמן למשך לא
 היקית הצעירה של שמעה בהיחבא. דתה

 מוסד מנהל של אוזנו אל הגיע הדינמית
 קרל פרופסור והנוער. הילד למען סולד

 לה סיפר אליו, אותה הזמין פרנקשטיין
 באותן רב זמן כבר מתלבט עצמו שהוא

 סולד מוסד בחסות לערוך לה הציע בעיות,
א׳. כתה ילדי אצל הכשלון גורמי על מחקר

 והינה שמונה בגיל ארצה שעלתה דינה,
ל המדרש ובית הרצליה הגימנסיה בוגרת
היא לרגע. הססה לא בבית־הכרם, מורים
האופ המרץ בכל העבודה לתוך ישר קפצה

 על־ידה, הוקסמו וותיקים מחנכים לה. ייני
לה. ועזרו עודדוה
 דינה המחקר. עבודת נמשכה שלמה שנה
תלמידים, מורים, ראיינה בארץ, סיירה
 פעולה אתה שיתפו כולם ומפקחים. הורים

 מחלה מאותה סבלו כולם כי בהתלהבות.
שרשיה. את לחקור באה שדינה

★ ★ ★

אשמה איגה המורה
 ל־ הגישה )1953( שנה אותה כסוף וד **
 160 בן סיפרון מחקרה, את סולד מוסד ^

 וזיכה עולמית פרסומת לה שהיקנה עמודים
ש הראשונה האשה — ישראל בפרס אותה

 יסודית עבודה זאת היתד, זה. פרס קיבלה
 המחנכים ראו לא עדיין שכמוה ונועזת,

הקשישים.
 העולים בני של ההמוני לכשלון הביא מה

 המורים דינה: טענה א׳? בכיתה החדשים
 כמות לעבור א׳ כתה תלמידי שעל ידעו

 שנת־הלימודים. סוף עד חומר של מסויימת
 שיטת אם עצמם את שאלו לא מהם רבים

 אמנם הילדים ואם לא, או טובה ההוראה
החומר. את קלטו

 פרטי על לעבור ממהרת היתה המורה
 הילדים אם לברר מבלי ״חורף״, כמו נושא,
 היה חורף. זה מה בכלל יודעים אמנם
 לדעת צריך ילד שכל בעיניה מאליו מובן

 הדבר שאין המורה כשגילתה חורף. זה מד,
 לנושאים עברה היא מאוחר. זה היה כבר כך,

 למדו העולים אלפי׳ יודע. שיודע, ומי אחרים,
 על מושג להם שהיה מבלי פרי־הדר על

מרו בישובים ופיו־ות. ירקות בין ההבדל
 רחוקות לעיתים רק המורה טרחה חקים

לכתה. פרי־הדר של דוגמא להביא
ש אשמה. היתד, לבדה המורה לא אולם

 ילדי־הארץ למדו שנים עשרות במשך הרי
 מספר היה לא ומעולם החומר, אותו את

 המחקר את ״כשסיימתי גדול. כה המפגרים
הר א׳, כתה ילדי אצל הכשלון גורמי על

 דינה, סיפרה האשמה,״ היא שהשיטה גשתי
 שום על להצביע יכולתי לא עדין ״אבל

ל זקוקים היו העולים ילדי אלטרנטיבה.
לגמרי.״ חדש משהו

 לה להאמין החלו החינוך משרד ראשי
 השוייצי המחנך בשעתו שאמר כמו כי׳

 העיקר, היא השיטה פסטאלוצי, יוחנן הגדול
 לא כך על שיטה? איזו אבל המורה. ולא
לענות. מהם איש עדיין היה יכול
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 יקרה. תגבורת דינה קיבלד! זה רגע ך■

ת כ חנ מ  אסיאו חמדה בשם )52( ותיקה ל
 הראש. את לעצמה שברה בבאר־שבע, ישבה

 ראתה הנגב, בישובי משרד־החינוך כמפקחת
 של האומללה התוצאה את יום־יום אסיאו

א׳. בכיתה ילדי־העולים אצל הקיימת השיטה
 מפקח־מחוז־ עם שוחחה עת אחד, יום

 בדרך־ הלה לה סיפר סימון, אריה הדרום
 ״מדוע פייטלסון. דינה של עבודתה על אגב
 והיה. קם השידוך שאל. עמה?״ תתקשרי לא

המחלה מקור כי ביניהן הסכימו השתיים
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