
במדינה
המשק

טרגיות בגסיבות
 לדירה השבוע נכנסה העמידה בגיל אשה
הצ בתל־אביב, 302 דיזנגוף ברחוב צנועה
 מותו על שהתאבלה מבקרים לקבוצת טרפה

 העירה התאפקה, לא היא בעל־הבית. של
התאבד?״ הוא בעצם, ״למה, בלחש:

 לא החדר, בקצה שישבר, שכנתה, גם
ה להתאבדותו האמיתית הסיבה מה ידעה

 שהפיל ),54( נויהאוז יצחק של פתאומית
ההס של הועד־הפועל בנין מגג עצמו את

 לספר לא שהחליטו העתונים, כי תדרות.
 בפרסום הסתפקו התאבדויות, על לקוראיהם

 על סתמית שהודיעה בתשלום, מודעת־אבל
כסוף־השיער. הגבר של מותו

 ידיעה הצהרונים פירסמו יום באותו
 וישראל מורגנבסר זיגמונד כי גילו אחרת,

 נחשדו הסוחר, אוצר בנק מנהלי אינגסטר,
 העתונים לירות. אלף 200 בסך במעילה
המאורעות. שני בין הקשר את העלימו

 מורגנבסר זיגמונד זיגמונד. תעלומת
 טובים ידידים היו נויהאוז ויצחק )*55(

 מורגנבסר קרקוב. הפולנית העיר מן עוד
הח חסר־כסף, שנים חמש לפני לארץ עלה
חדש. בנק לפתוח ליט

 החלקה בלשונו להשתמש ניסה מורגנבסר
 כדי המעוררת־אמון האלגנטית ובהופעתו

הס לא עצמו הוא אולם הבנק. את לבסס
שתי נוביני, הפולני בעתון ידידיו גם פיק.
 יכולים היו לא כגאון־פיננסי, אומו ארו

 ומקבלי־ בעלי־הון של זרם הבנק אל להביא
כספם. את בו שיפקידו פיצויים

 לסגל לצרף כדאי כי הבין ■מורגנבסר
 ידידו נויהאוז, את הסוחר אוצר עובדי

 תל־אביב: מצפון הגבר של תפקידו הוזתיק.
 אותם לשכנע כספים, מחזיקי עם להתקשר
 תמורת הסוחר. באוצר כספם את להפקיד
 לא שכר־טרחה, נויהאוז קיבל שירותו
שנח הבנק, של הכלכליים בעסקים התעניין

פולין. עולי של המוכר הכספי למוסד שב
 לא הבנק מנהל למכירה. שטרות

 בנקאי. כל של הרגילים ברווחים הסתפק
התעשרותו. קצב אח לזרז החליט הוא

עורו־ השבוע סיפר המיוחדות שיטותיו על
 שלי הלקוחות ״אחד ידוע: תל־אביבי דין

 של בסכום הסוחר, אוצר בבנק הלוואה ביקש
בס שטרות דרש מורגנבסר לירות. 5000
 דורש שהוא והסביר לירות, 8000 של כום
 יוחזר. שהכסף בטחון לו שיהיה כדי זאת

 התברר אחד שבוקר אלא הסכים. הלקוח
 השטרות, כל את בשוק מכר מורגנבסר כי

 ה־ להחזרת כבטחון אותם שקיבל למרות
 שילשל שהרוויח הלירות 3000 את הלוואה.

הלקוח.״ חשבון על כמובן לכיסו, מורגנבסר
 הואשם מורגנבסר, נעצר שעבר בשבוע
 ידידו מעשי על ששמע נויהאוז, במעילה.

 לקוחות, הביא כי נזכר מקרקוב, הקרוב
מורגנבסר. של והגינותו ביושרו שבטח אחרי

 עיניהם את לראות היה יכול לא ״הוא
ל פיתה אותם המפקידים, של המאשימות

 השבוע סיפר הסוחר,״ באוצר כסף השקיע
 העדיף הוא ״לכן נויהאוז, של מידיו אחד

בקפיצה.״ חייו את לסיים
 על השבוע שמחו נוספים אנשים שני

 שני היומונים: עורכי של קשר־השתיקה
טרגיות״. ״בנסיבות למותו שגרמו הגברים

אסונות
חרב חדש עוד□ ו

 )47( זינגר־סימון זיגי נמצאה חודש לפני
 זמן אך זה היה ברחובות. בחדרה מתה
 היומיים העתונים עורכי החלטת לפני מועט

 כן ועל התאבדות, על ידיעה כל להשתיק
 דחף מה שיבהיר לבירור מותה זכה לא

 של מקרה בכל כמו זה, במקרה לקצה. אותה
 עוזר רק קשר־השתיקה כי התברר השתקה,

עוול. על לחפות
הר זיגי של צרותיה חדשה. מלתחה

 סיום אחרי מיד בהונגריה, עוד התחילו ווקה
בו אוניברסיטת בוגרת זיגי, .1956 מרד

 במשך שניהלה ולספרות, לשפות דפשט
 הממשלתית הפירסום חברת את שנים שש

 לאסלו ההונגרי המנהיג של ידידה והיתד.
הקומוניס למפלגה להצטרף נדרשה רייק,
 לישראל, להגר העדיפה סירבה, היא טית.

ידוע. רופא־שיניים שמואל, אחיה חי בה
כסופת־השי־ זיגי חיפשה שנתיים במשך

 רהוטה. עברית בינתיים למדה עבודה, ער
 בעתון קרא כשאחיה הגיע הגואל יומה

 מכון מחפש לפיה עיסוק, חברת של מודעה
 בשבילי,״ בדיוק ״זה מנהלת־בית. וייצמן
השקט. הקול בעלת הממושקפת, זיגי אמרה

יותר. טוב מחר לעברית; שמו תרגום *
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 לחכות נאלצה עיסוק, לחברת פנתה היא
 מטלפנים היו שבוע .״כל אחדים. שבועות

 אחרת, עבודה לחפש לא לה ואומרים לזיגי
 השבוע סיפר להסתדר,״ עומד העניין כי

זינגר. שמואל אחיה
כשהת אחרת. עבודה חיפשה לא זיגי
 חשבה לעבודה, חדשים ארבעה לפני קבלה

 לקראת בחיים. סידור מצאה סוף־סוף כי
 חליפות לעצמה לקנות החליטה עבודתה,
מלתחתה. את לחדש אחדות,

שהת אחרי יומיים כיד. קטן פתק
 גם התחילו המדעי, במוסד לעבוד חילה

 גלגולה שרות־התעסוקה, זיגי. של צרותיה
בפ התערב לשכת־העבודה, של הממלכתי

 מ־ לסלקה דרש הוא לעבודה. קבלתה רשת
במקומה. אחרת עובדת לקבל מכוךוייצמן,

 על להגן כלל בדרך היודע המדעי, המוסד
 להיאבק מוכן היה לא הבכירים, עובדיו

ש רגילה, עובדת בגלל שרות־התעסוקה נגד
פרוטקציה. ללא רגיל, מכרז על־פי נתקבלה

 שירות־התע׳ לדרישת נכנע מכון־וייצמן
 מכתב זיגי קיבלה לינואר ובראשון סוקה,

ל הרשות את קיבלה אתו יחד פיטורין.
 לינואר, 14ב־ הערעור, באמצע אולם ערער.
הי הפעם נוספת. הודעת־פיטורין זיגי קיבלה

מיד. מפוטרת זיגי כי שקבעה הודעה זו תד,
 החדש, עולמה כי הבינה השקטה העובדת

 ערב באותו נהרס. בבנייתו, החל עתה שזה
 לא אך קטן, פתק כתבה בחדרה, הסתגרה
 :הנעול חדרה דלת על לתלותו הספיקה

אותי!״ תעירו אל לישון! רוצה ״אני
 במיטתה, זיגי נמצאה ימים שלושה כעבור
 שירות־התעסוקה ידיה. בין הזעיר כשר,פתק

 עד החדשה העובדת מינוי את לעכב נאלץ
 ה־ האפלת כי קיווה הוא תישכח. שהפרשה

בכך. לו תעזור ההתאבדות מעשי על עתונות
 סירב זיגי, של אחיד, זינגר, שמואל אולם

ש ממבקר־ד,מדינה דורש ״אני להשכיחה.
 זיגי של בקבלתה פסול היה מה לי יסביר

 עליה?״ עדיף אחר מישהו ומדוע לעבודה,
מוזס. זיגפריד ד״ר את שאל
 ממבקר־ יקבל כי האמין לא זינגר גם אך

ענינית. תשובה המדינה

חקירות
הקרן בעל
 להסתפק היה יכול לא )44( ריינר גדעון

 במשרד־הפיתוח. חשבונות כמנהל בעבודתו
 הארוכים, הפנים בעל הגבר רצה חייו כל

בירושלים שנרצח בן־ציון ד״ר של חתנו
 ),882 הזה (העולם דירה שכירת עניני בגלל

יותר. נעלה למטרה חייו את להקדיש
 שחור־השיער ריינר מצא שנתיים לפני

 לשיפור חייו את להקדיש ההזדמנות את
ה כאדם בעולם. היהודים כל של מצבם
 נסע וגרמנית, ישראלית בנתינות מחזיק
 צדקה מוסד הקים לברלין, הירושלמי הגבר
הגרמנית. הקרן בשם:
 חזר כחוק, הקרן את שרשם אחרי מיד
 רחב, משרד בירושלים פתח לישראל, ריינר
ש אחרי מיוחדת. תיבת־דואר לעצמו רכש
 הבינו שלא פקידות, שלוש במשרדו שיכן

 ריי־ ר,חל הגרמנית, בשפה אחת מילה אפילו
בסטנסיל. טפסים לשלוח הודעות, להפיץ נר

 על ההתקפה בעת שנפצע הגבר, הודיע
סוגים תשעה ישנם אשתו: אבי בן־ציון, ד״ר

זינגר מתאבדת
בהשתקה? מעוניין מי

ריינר מקרין
בהשמצה? מעוניין מי

 כל את שפירט אחרי לפיצויים. זכאים של
 הוסיף הנאצי, המשטר מן שסבלו היהודים

 כנסת־ על שנמנה מי כל מיוחד: סעיף
ה מן בעקיפין או במישרין וסבל ישראל,
ההיטלרי. משטר

 של להבטחותיו שהתפתו היהודים לאחד
ש לאשר, ״אם הקרן: נשיא הסביר ריינר,
 שהוא מגרמניה, בעל יש מעיראק עלתה
 לפיצויים. זכאית היא בממשלה, פקיד כיום

 נשאר היה הוא הנאצי המשטר לולא כי
 היה ואז משפטים. למשל, לומד, בגרמניה,

 כזה, אינו שהבעל העובדה עורך־דין. בעל לה
לתשלום.*״ זכאית והיא סבל לאשה גורמת

 גם פירט ריינר בגרמניה. חדש חוק
ב שיירשמו אלו כל שיקבלו הסכומים את

 לירות 1250 הקרן: של לחסותה יזכו משרדו,
 על לירות 2500 ומטבח, כלי־בית לקנית
 ל״י אלף 30ו־ המקצועית ההכשרה אובדן

 ש־ הכספים סך־הכל חד־פעמיים. פיצויים
גר מערב מממשלת לגבות הבטיח ריינר
ישראליות. לירות מיליון 100 מניה:
 צריך לא הכסף את לקבל שרצה מי כל
לסב הוכחות בחיפוש מאמצים להשקיע היה

 עורכי־דין, בשכירת או הנאצים, על־ידי לו
 בעיני נראו האוצר) משרד (כולל שכולם

 כי הבטיח ללקוחותיו שוחד. כלוקחי ריינר
 לירות 10 של חד־פעמי שנתי תשלום תמורת
ה את יקבלו הקרן, של נאמנותה וקבלת

.1963 ביותר: המאוחר העיתוי פיצויים.
 משרד־ התערב לא לשנה קרוב במשך
פיצו לעניני מיוחדת מחלקה המקיים האוצר,

 נכה ריינר, של בפעולותיו מגרמניה, יים
 אף בבריגדה. ששירת השניה, העולם מלחמת

ה של הכרזותיו את לבדוק .טרח לא אחד
 קיים כאילו שנים, 25 לפני לארץ שעלה גבר,
 לקבל ליהודים המאפשר חדש, גרמני חוק

בקשות. עדיין הגישו לא אם גם פיצויים
 הפקפוק לצדב־הקרס. מארק 2000
 ל־ הנשוי ריינר, של בפעולותיו הראשון

 כחולות, עיניים בעלת צעירה עורכת־דין
 מזיגפריד מברק לארץ הגיע כאשר התגלה
בברלין. הקרן יושב־ראש גוטמן,

 לגרמניה, שהיגר תל־אביב תושב גוטמן,
 מייצג אינו ריינר כי המעונינים לכל הודיע

 משרד־ את עורר המברק בישראל. הקרן את
 פקיד של במעשיו להתענין להתחיל האוצר

הסברים. ממנו לדרוש משרד־הפיתוח,
 הציג הוא טוב: תירוץ היה לריינר אולם

 הוא כי היורד הודיע בו גוטמן, של מכתב
 הגרמנית הקרן כנשיא מתפקידו מתפטר
 בכלל לו ״אין לירות. 750 תמורת בברלין,

ריינר. קבע הקרן,״ על מילה לכתוב זכות
 קרן- אל להיטפל לא העדיף משרד־האוצר

 לגבות שהוסיף ריינר, של הגרמנית הצדקה
 פקי־ משכורת את שילם לא כספים, בארץ
 חשבונו כי שגילה כספי, דו״ח גם דותיו.

 שבוע במשך גדל מסויים בבנק ריינר של
הת כל עורר לא לירות, 680ב־ מקרי

 צלבי- כמה באירופה שהופיעו עד עדנות.
 עשה עשתונותיו, את שאיבד ריינר, קרס.

 אישי מכתב שלח הוא החמור: המשגה את
אדנאור. ד״ר הגרמני לקאנצלר

 ראש אל הירושלמי רודף־הצדקה כתב
 הראה העתקו שאת במכתב גרמניה ממשלת
 צלבי־ ציור ״בעקבות ירושלמי: לעתונאי

 ההיסטורי הרגע על מעמידך אני הקרם,
 צלב־קרס כל עבור כי מציע אני שלך...
 לקרן־ הממשלה תשלם בגרמניה שצוייר

 צלב־קרם כל ועבור מארק, 1000 הגרמנית
 ממשלתך תשלם המכתב קבלת אחרי שיצוייר

..מארק 2000 84ה־ הולדתך יום לרגל .

 על לפיצויים באמת הזכאי לבעל פרט *
הנאצי. המשטר תחת שלילת־לימוד

ש וגרמני, ישראלי כפטריוט מציע הריני
 יחסי על אישית לשיחה לבון אותי תזמין

״בהם הכרוך וכל ישראל־גרמניה, . .  בסיום .
ב בבית־הכנסת להתפלל הנוהג ריינר, קבע

 ״קללת ירושלים: ליד מונטיפיורי משה קרית
 הגל את תעצור לא אם עליך תחול ישראל
האנטישמיות.״ של החדש

השמצות. ממציא משרד־האוצר
 את משך לאדנאור ריינר של מכתבו גילוי

 הם משרד־האוצר. ראשי של לבם תשומת
 שיגלה ברגמן, דב ד״ר את לגרמניה שלחו

הקרן־הגרמנית. מטרת את
 עקבות את לגלות התקשה לא ברגמן

 לפיה החלטה מצא הברליני בסנאט הקרן.
 חזר הוא יותר• קיימת אינה הקרן, פורקה
 לקולין שלו החקירות לו״ח את הביא לארץ,
המדינה. פרקליט גילון,

 הבין החקירה, תוצאות את ששמע ריינר,
 הוא מירושלים. להסתלק לו כדאי כי

 את להן לשלם סירב פקידותיו, את פיטר
 למשרד־ כספיח תביעה הגישו הן משבורתן.

ריינר. נגד להתערב הוא גם שנאלץ העבודה,
 שריינר היחידות היו לא הפקידות אולם

 משרד בעל דגן, אפרים סיפר להן. שילם לא
ה עשרות את ריינר הדפיס אצלו המעתיק,

 לירות 160 לי חייב ״הוא ששלח: חוזרים
 את שראיתי האחרונה בפעם הדפסה. בעד

 26ב־ חובו את לשלם לי הבטיח הוא ריינר
 אחר־ בחנות. הופיע לא מאז אבל לינואר.

 לא הוא לו, קראתי ברחוב. אותו ראיתי כך
 לרוץ כשהתחלתי כי בי. הרגיש הוא אך ענה.

 כאילו ונעלם במהירות ברח הוא אחריו,
 הוא שעכשיו שמעתי אותו. בלעה שהאדמה
בחיפה.״ מסתובב

ש בפרשה, המעורבים כל מבין היחידה
 גדעון נגד הטענות לכל להאמין סירבה
 עורכת־הדין אשתו, היתד, הצנום, ריינר

 ״משרד־ :האמריקאי המבטא בעלת מאירה,
 נגד אחרת השמצה פעם כל ממציא האוצר
 הזה, העולם לכתב השבוע סיפרה בעלי,״

 ״וכל בירושלים. בן־ציון בשכונת בדירתה
 אחר. משהו ממציאים הם טועים, שהם פעם

 ונטפלו הגרמני בחוק מתמצאים לא הם כי
צודקת.״ סיבה כל ללא ריינר למר

ה מאירה, השבוע ידעה לא זאת בכל
 היכן לומר קטנות, ילדות בשתי מטופלת

 יום באותו יגיע לא מדוע בעלה, נמצא
 בלתי־נכון משהו שיפרסם מי ״כל הביתה.

 קבעה המשפטיות,״ בתוצאות ישא בעלי על
 וצווים משפטים להגיש הנוהגת עורכת־הדין,

בעלה. בשם על־תנאי
 לא לחייך, המרבה מאירה, של איומיה אך

ה הודיע המדינה. פרקליטות את הפחידו
 את נעמיד ״בקרוב :גילון קולין שבוע
נגדו.״ הוכחות מספיק או יש לדין. ריינר

משטרה
המוסר ער המפקח

 ישראל, משטרת של המשמעתי בית־הדין
 את השופט במדינה היחידי בית־הדין הוא

 של השיפוט חוקת לפי בפניו המובאים
 החוקים את תיקנה הכנסת הבריטי. הצבא

מיו חוקת־שיפוט התקין צה״ל המנדטוריים,
 אולם הבריטי, הצבא חוקת במקום חדת

 אותה נשארה המשטרה של השיפוט חוקת
וישנה. נוקשה חוקה

ה של משמעתי בית־דין הסתיג השבוע
 מהחוקה בתולדותיו הראשונה בפעם משטרה

 עשרות זה הקיים מהנוהג סטה הנוקשה,
 ניאות בפניו, שהובא נאשם לטובת שנים,

ב הכנסת שהכניסה התיקון את לקבל גם
 בפניו המובא לנאשם יש לפיו הפלילי, דיון
 כה עד שהיתה האחרונה המלה זכות את

לתביעה. שייכת
 השוטר של משמעתו בירור בעת זה היה

 לחולית האחראי שהיה מי שחורי, שמשון
 של ועיקוב לבילוש המרכזי במדור המוסר

 בהתחברות הואשם שחורי ישראל. משטרת
 ומסירת עמהן, מיניים יחסים קיום לפרוצות,

 בתי־ על עליו לממונים כוזבים דו״חים
 להודיע היה צריך תפקידו שבתוקף בושת,
).1167 חזה (העולם עליהם.

 בחבריו בגד ״הוא בהמות״. ״כולנו
 שנתנו האמון את ניצל שלו, ובמפקדים

 המוסר לחולית כאחראי תפקידו בתוקף בו
 המוסר״. על עבירות לגלות שתפקידה

 שחורי. את קדר׳ אליהו פקד התובע׳ האשים
 מתישבים שאינם בהמיים יצרים של ״בדחיפה

 במגע הנאשם בא רגיל, אדם של הגיון עם
 שהזהיר אלא זאת רק ולא פרוצות, עם מיני
 שהוא החוליה מפני בתי־הבושת בעלי את

 חבריו שפלות. אלא אינה זאת עליה. ממונה
המ ששחורי להאמין יכלו לא הנאשם של

בפעולתה.״ חיבל המוסר חולית על מונה
 התובע של טענתו את לקבל מוכן ״אני

 סניגורו סיכם בהמיים,״ יצרים הם שהיצרים
 ״אולם דינרי. אברהם עורך־הדין שחורי של
בהמות.״ כולנו זו הגדרתו לפי כך, אם

 דינרי המשיך ודם,״ בשר אנשים ״כולנו
 איש שהיה מי והממושקף, הקומה גבה

בהיותו נכשל ״הנאשם פרקליטות־המדינה.

1170 הזח העולם


