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במדינה

גילויים ו1ל המתנהל

חינוך
הוועדה הלא־יוצדחית
״הכל היה כשורה ,השנה ,בקשר לבחי
נות הבגרות!״ הצהירה בגאווה רבה וזעדת
החקירה של משרד החינוך .הוועדה ,שהיתר,
מורכבת ממפקחים וממנהלי בתי־ספר ,חק
רה שמועות בדבר דליפה של שאלוני
בחינות הבגרות באנגלית לידי תלמידי ה
שמיניות.
הודעתה של ועדת החקירה נתקבלה כ
שימחה רבד ,על־ידי ראשי משרד החינוך
ועל־ידי התלמידים ,שהצליחו בבחינות אלה
הודות לדליפה שלא היתר ,קיימת ,לדעת ה־
חוקרים־הבוחנים ומפקחיהם.
פחות שמחו מאות התלמידים היודעים
כבר היום שלא עמדו בבחינה קשה זו.
״הוועדה טוענת ,אמנם ,שאפשר לנחש חלק
מנושאי החיבור ,שהם נושאים אקטואליים,״
הסביר השבוע תלמיד שמינית ,שידע מראש
את כל תוכנה של הבחינה 24 ,שעות לפני
שהתקיימה .״אולם ,כשמנחשים ,איך אפשר
לדעת את המילים המדוייקות של הפיתרון?
ומד ,עם השאלות שהיו בבחינה מלבד
החיבור? האם גם אותן אפשר היה לנחש
מילה במילה ?״
את דעתם של מאות התלמידים שידעו את
הבחינה ,יום־יומיים לפני שהתקיימה ,ביטא
תלמיד שמינית רמת־גני :״היום זה כבר
לא משנה לי .אבל רק שתדע הוועדה הנכ
בדה והלא־יוצלחית הזאת :ידענו את השא
לות .ידענו אותן .היתד ,דליפה ,אם גילו
אותה ואם לא.״

* *3יה היו זמנים ,לפני קצת למעלה
| | מחצי שנד״ כאשר אריה שפאק האמין
כי תוך ימים ספורים ישוב לעבודתו כראש
מינהל יפו.
מתוך בירורים שניהלו פרקליטיו ,עורכי־
הדין אהרון פולונסקי ואריה רוזנבלום ,עם
המשטרה ,נתקבל הרושם כי החזרתו של
שפאק לעבודתו בעיריה היא ענין של ימים.
אלא ,שבמועד מאוחר יותר ,אחרי שאפרים
הופשטטר ,ראש מחלקת החקירות ,הועבר
מתפקידו על־ידי עמוס בן־גוריון ,הוברר
שחל מיפנה בגישת המשטרה לפרשת אריה
שפאק.
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אחת היצירות הבלשיות
המובחרות ביותר בספ
רות הבלשית האמרי 
קנית ! הספר אשר
בגללו שינו את החוק
הקאליפורגי ,כיון שה 
מחבר גילה בו פירצה!
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במרכזה של ההתקהלות בשכונת מאה*
שערים עמד גבר שמנמן גלוי ראש וצעק
בהיסטריה :״כל המשפחה תמות .אני אתקע
סכין בבטן שלי ושל אשתי ושל הילדים
אם לא תחזירו לי את שתי הילדות שלקחתם
ממני.״ אנשי השכונה ,מגודלי־הפיאות ,הפנו
עורף לאליהו מנדלבי .הם ידעו כי איש זה
היה מוכן למסור את ילדיו למיסיון .אדם
כזה לא היה ראוי ,לדעתם ,לגדל את ילדיו
או אפילו לראותם.
אך מנדלבי התכונן למסור את ילדיו
לידי המיסיון רק אחרי שהושב ריקם ,משך
חודשים ארוכים ,על־ידי כל המוסדות ה
עבריים המוכרים לו .אבי המשפחה ,הטבח,
החליט שבמקום שילדיו ימותו בחור הקטנ
טן ור,מחניק ,בשכונת ד,תיקווה ,מוטב ש
יתחנכו על ברכי הנצרות.
לשכונת התיקווה הגיע אליהו אחרי ש
התפטר ממשרה טובה ,כטבח ראשי בבית־
החולים הממשלתי בנצרת .על אף העובדה
שהתפטר מרצונו הטוב ,נתן לו משרד ה
בריאות פיצויים בסך אלפיים לירות .רק כדי
שלא יקים שערוריה• כי השערוריה שעלול
היה מנדלבי להקים נגעה לאחד מעובדי
הנהלת בית־ר,חולים.
נסיון אינם ככית־־חולים .באחד ה
ימים ,כשחלה מנדלבי ,הוא שלה את אשתו
עם פתק של הרופא ,להודיע לבית־ד,חולים
על מחלתו .עובד ההנהלה קיבל את האשה
בסבל .פנים יפות ,הכניסה לחדרו ושם ניסה
לאנסה .מנדלבי נתבקש לשתוק .הוא שתק,
אך עזב את המקום ,שכבר מזמן חשב לעזבו
משום שילדיו נאלצו ללמוד בנצרת בבית־
ספר ערבי.
כשעבר לשכונת התיקווה ,היתד .אשתו ב
הריון .התינוק שנולד הובא לחדר בגודל
של מטר על שניים רחצי .הוא לא האריך
ימים .מנדלבי חשש לגורל יתר ילדיו .הוא
ניסה לסדרם במוסדות של מחלקת העזרה
הסוציאלית העירונית .הוא זכה לתשובה
שלילית אחת אחר השניה ,הגיע לבסוף
למיסיון ירושלמי ,שם פגשוהו כמה יהודים
שהניעו אותו לא למסור את ילדיו למיסיון,
בהבטיחם לעזור לו בסידור הפעוטים.
כעבור ימים אחדים ,הופיעה בביתו אשה
.עטופה במטפחת ,לקחה אותו ואת אשתו
לעורך־דין ,החתימה אותם על הצהרה שהם
מוותרים על ילדיהם.
״כששאלתי אותה אם אוכל לראות אותם
לפעמים ,אמרה לי שאולי פעם או פעמיים
בשנה,״ מספר אליהו .מאז עברו שלוש
שנים .למנדלבי עוד ששה ילדים נוספים .אך
לא הוא ולא ילדיו מוכנים להשלים עם
 .העובדה ששתי הילדות שמסרו אינן קיימות
עוד בשבילם.
״או שנחיה כולנו ביחד או שנמות כל
המשפחה ',הכריז השבוע מנדלבי ,קורבן
נוסף של ההפקרות האיומה השוררת ביש
ראל כשטח ששמו אימוץ־ד,ילדים•
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הפרקליט שאל :סח העיסקוו?
מאז היה שקוע שפאק בהירהור בלתי־
פוסק בשאלה :מה גרם למיפנה זה? עתה,
שבועיים לפני התחלת בירור משפטו באש
מת קבלת שוחד בהיותו ראש מינהל יפו
)העולם חזה  ,(1166הוא סבור כי מצא את
התשובה .שם הנעלם בחידון זה :אשר פרץ,
פקיד מחלקת הרשיונות במינהל יפו ,אשר
־דד עם שפאק וראש מחלקת הפיקוח שלו,
שמחה לאר ,נעצר והואשם בקבלת שוחד.
★

★

★

נאשם מספר 3
יד עם מעצרו של שסאק ,פירסמה
0
^ 1המשטרה שורה מרעישה של האשמות.
דובריה רמזו על גביית עדויות מפוצצות,
על י סוחר יפואי* בשם אלג׳ם ,אשר הס
כים לשמש כעד־המדינה• ' אך החקירה ה
מעשית לא הצדיקה את אופטימיות המש
טרה .בלשים חקרו כל מי שהיד ,קשור
עם שפאק ,ניסו בכל כוחם להשיג חומר
מרשיע.
בתיק זה נהגו ללא כפפות משי .כי
אריה שפאק לא היה איש העולם התחתון,
שאפשר לעצרו ולשחררו בשקט .אחרי
הרעש שעורר מעצרו ,היתה המשטרה חייבת
להכין תיק משוריין ככל האפשר .סיפורו
של בעל בית־הקפה ,יעקב גנון ,המתפרסם
בעמוד זה ,מתאר עד היכן היתד ,המשטרה
מוכנה ללכת כדי למצוא חומר מרשיע
נגד _ש פאק.
בכל החקירה המסועפת ,היה פרץ הנאשם
כספר  3למרות העדויות שנצטברו ,הכחיש
כל אשמה .על כל אשמה חדשה של ה
משטרה ,השיב :״לא נכון ,לא מודה.״
בעבור למעלה משבועיים בבית־מעצר ,שוח
רר בערבות.
★

★

★

עד המדינה
ך* מיפנה הגדול במעמדל*?^פ^בא
 \ 1כאשר עזב את פרקליטו הראשון והח
ליט לבקש את עזרתו של עורך־הדין מיכאל
כספי .לא היה זה הקשר הראשון בין פרץ
לכספין הפרקליט ייצג אותו קודם לכן
*
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