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שטיחים מיטב הטעם במיטב ה
 הגדלים בכל שם ידועי פרסיים שטיחים
הארץ מתוצרת ביותר מעולים שטיחים

 באחריות ותיקון לניקוי מתקבלים שטיחים
החגים לקראת במיוחד גדולות והנחות
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 להקלטה ישראלי שרות
דוקטור דדיו ע״י

* תל־אביב * 4 אידלסון רח׳
 וסרט תקליטים על מקליטים

הפטרות - מצוה לכר
שירה - לבנות

חופה - למתחתנים
נאומים - לפוליטיקאים

נצח מזכרת - הזקנים להורים
רמי־קול. והתקנת טייפ מכונות תקוני
זו. מודעה למגישי 10ס̂, של בהנחה הקלטה סרטי
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ה. ע קי ם, ת רי ב ותרועה ש
 בשופר, יתקע לא איצקוביץ ״אלכסנדר

 הרב פסק הרבנות!״ פי את שהמרה לאחר
כהן. יוסף הישיש, החרדתי
 בראש־ שופר תקיעת עת שהגיעה שעה
 ב־ שלו מקום־הקבע את הרב עזב השנה,

 לבית־ מיהר בחדרה, המרכזי בית־הכנסת
 ובטוח סמוך להיות כדי החסידים, הכנסת

 המנקר אלכסנדר ואמנם, פיו. את ימרו לבל
 עשר מזה כמנהגו בשופר, הפעם תקע לא

 החסידים בבית־הכנסת החג אוזירת שנים.
מת המתפללים כשעשרות כמעט הושבתה

ש לכן שגרמה ההתפתחות על ווכחים
 מהודקת המגולח שלראשו המזוקן, החסיד
בקהל. יבוא לא שחורה, כיפה

אלכ עבד שנים משך מינץ. כעקבות
הרב החליטה אחד שיום עד כמנקר, סנדר
 בתעודות. להצטייד המנקרים על כי נות

 ועד התעודה׳ בהוצאת התמהמה אלכסנדר
 המנקרים, חבריו הקדימוהו כבר זאת שעשה
 כך, משום בחדרה. האיטליזים כל את תפסו
 פנוי, איטליז החסיד לאלכסנדר הזדמן כאשר
 מבלי העבודה, מקום על חזקה לתפוס מיהר

 באיטליז הקודם שהמנקר בעובדה להתחשב
בעליו. עם שהסתכסך אחרי המקום את עזב

מאורגנת, היא עבודה שכל בימים אולם
 המנקר מעמדית. הכרה למנקרים גם יש

להפ מאלכסנדר דרש שמע, שלמה הקודם,
 לסולידריות כסימן העבודה, את מיד סיק

 זאת, לעשות אלכסנדר כשסירב מקצועית.
 את פסלה שמע, מאחורי הרבנות התיצבה

 בעל טריפה. ששחיטתו פסקה האיטליז, בעל
 נתנ־ משחיטה בשר להביא נאלץ האיטליז

לנקר. אלכסנדר הוסיף אותו ייתית,
אלכ על לחצם להפעיל ניסו חדרה רבני
המרי באיטליז עבודתו את שיפסיק סנדר,

 בעל בתור אותו יפסלו כי עליו איימו בה,
אלכ הכריז הועיל• לא מאום אולם תוקע.
 אשמע לא ״אני אגודת־ישראל: איש סנדר,

 נשמע, לא מינץ בנימין הרבנות. להוראות
לא!״ אני וגם

מפלגות
ה מחוץ נ מו ת ל
לז בתל־אביב העירונית התערוכה מבקרי

הב לא רוקח, ישראל המנוח, ראש־העיר כר
הר הצ״כ עסקני רק מוזרה. בתופעה חינו
 אח היתר, לא התערוכה בכל בדבר: גישו

 ויורשו, עוזרו בחברת רוקח של אחת תמונה
 שרד- מאחר לבנון. חיים ראש־העיר־לשעבר

 טכסים במאות יחד הצטלמו ולבנון קח
תמוהה. עובדה זאת היתד, וישיבות,

 מצד קטנוניות של גילוי בכך שראו היו
 שניצח נמיר, מרדכי המפא״יי, ראש־העיר

 בהד־ אולם האחרונות. בבחירות לבנון את
 ה־ היוזמה הסוד: השבוע נתגלה רי־הדרים

מפא״י. מצד כלל באד, לא אנטי־לבנונית
 למארגנים הגיעה התערוכה פתיחת ערב
 רוקח: משפחת מצד ביותר תקיפה דרישה
 של אשתו כי לבנון. של תמונה כל לסלק
 האיש את בלבנון רואות עודן ובנותיו רוקח
 על- ,שאולה משפחתן אבי את להוריד שעזר

 בראשות רוקח של מקומו את שתפס כך ידי
 רוקח כשהתפטר חזרה דרכו את וחסם העיר

הממשלה. מן

מפעלים
ר ח ס ש מ שר מו
 זה שורש עובדים, מושב לא זה ״שורש

 מתישבים לענות רגילים גדול,״ בית־הבראה
 שואלים כאשר העובדת ההתישבות ועסקני
 ירו־ שבסביבת המשגשג המושב על אותם
מז מארצות משפחות־עולים עשרות לים.

 בשנת המושב את ייסדו אשר אירופה, רח
ובמ באזור הפורחים לאחד הפכוהו ,1948
כולה. דינה
 אל במדינה המיישבים הגופים פנו פעם לא
 משפחות מספר לקבל בבקשה המושב אנשי

 שורש אנשי אך למושב. לצרפן עולים,
 וב־ בלול במטעים, להתחלק תמיד סירבו

 את להוריד נוספות, משפחות עם מסגריה
הגבוהה. רמת־חייהם

ב שגור שורש השם היה כשנתיים לפני
 שנהרו הירושלמיים חובבי־ד,שחייה של פיהם

 הסוערים הקרבות שהתנהלו שעה ׳למקום,
 בירושלים. בריכת־המריבה של מעמדה על

 האיכות כי תמיד שגרסו שורש, אנשי אולם
הג לנד,ירה שמחו לא הכמות, מן חשובה

למו שלהם בריכת־השחייה את הפכו דולה,

 תשלום תמורת בלבד׳ לחברים סגור עדון
קבוע. שנתי

ה את לנצל שהחליטה המושב, הנהלת
 הסוכנות אל פנתה אף זכתה, לו פרסום

 לירות מיליון רבע להקציב בבקשה היהודית
ה מיטות. 80ל־ מפואר בית־הבראה להקמת
 הלוואה למתן היותר לכל הסכימה סוכנות

 בית־הבראד, להקמת לירות אלף 50 של
מיטות. של הזו הכמות למחצית
 רנטאבילי,״ לא ״זה סירבו. שורש אנשי

 הצעה גם דחו הם מסחרית. בידענות טענו
 של צריפים מספר לשפץ אחרת: סוכנותית

לבית־הבראה. להפכם המושב,
 התיירות לישכת עם התקשרו זאת, תחת

 שוקקים חודשים מספר ומזה הממשלתית,
 ליש־ על־ידי המובאים תיירים המושב שבילי

בשורש. הנערכים לפיקניקים התיירות כת
 של אימונה את שרכשו אחרי השבוע,

 אנשי העלו שוב לחלוטין, התיירות לישכת
 בית־ההבראה. של הקמתו הצעת את שורש
 יקבע הסוכנות, לבין בינם שתיווך הגוף

 התיירות לישכת לא: ומה רנטאבילי מה
בתי־ר,הארחה. ארגון בעזרת המשלתית

פאק ש פרשת
ץ ח ם ל כי כ ת ו

 לשאלה גם מתנגד הייתי השופט, ״כבוד
להת כוח כבר לי אין פשוט אבל הזאת,

 סגן כוחותיו בשארית השבוע קרא רומם!״
 לעבר וינברג, ראובן תל־אביב, מחוז פרקליט

 שעד, סגל, אליעזר הראשי השלום שופט
 נאשמי של סניגוריהם עורכי־הדין, שסוללת

עדיו. את זה אחר בזה הפציצו מינהל־יפו,
 ברור היה המשפט של הראשון מהרגע

 לא חמורה הוראה קיבלו התביעה עדי כי
 את כך על לקבל מבלי שאלד, לאף לענות

 ומהיר־החימה. הממושקף התובע של אישורו
 כשהוא התביעה שולחן אל ישב וינברג

 שאלות רק העדים. דוכן על בגבו סוכך
 מיידית לתשובה זכו ר,סניגוריה של בודדות

 אל ידו את הרים שהתובע מבלי העדים מפי
לענות. יעז לבל בהתראה העד מול

ב בבית־המשפט נפלה הראשונה הפצצה
 העדים דוכן על עלה כאשר מוקדם, שלב

 לוי, ארמנד זד, היה הראשון. התביעה עד
ה ביקש באמצעותו הבילוש, מדור סמל

 הודאתו את לבית־המישפט להגיש תובע
 אל־ רפאל השלישי הנאשם של במשטרה

 במחלקת עובד וכיום לשעבר רוכל דג׳ים,
 בין בתיווך שהואשם תנובה, של הביצים

 אנשי לבין כביכול, משלמי־השוחד, הרוכלים
המינהל.
סני קינג, שמואל הפרקליט שמע כאשר

 את להגיש עומדים כי אלדג׳ים, של גורו
 ממקומו קפץ הוא במשטרה, שולחו הודאת
 ההודאה,״ להגשת מתנגד ״אני נחש. כנשוך
 פיתוי, באמצעי משולחי נלקחה ״היא הכריז,

 ישמש אלא יואשם לא שהוא בהבטחות־שווא
מדינה.״ כעד

הכ הבילוש סמל הואשם. לא העד
 עד יהיה כי לאלדג׳ים. הובטח כאילו חיש

 אלדג׳ים כי הודה הוא גם אולם מדינה.
 מיוחד בתא שוכן כי מיוחד, ליחס זכה
 יודע ״אני בביתו. לבקר הורשה ואף

 אך בביתו, לבקר לו להרשות הוראה שניתנה
 נתן מי יודע ואינני אותה נתתי אני לא

לוי. הודה אותה,״
 אותה נתנו אשר ואלה ניתנה. ההוראה

 אלדג׳ים רפאל את להביא בהחלט התכוונו
 הראשון ביום עוד הוא: העיד מדינה. כעד

 אותנו. מעניין לא ״אתה לו נאמר למעצרו,
 בשפאק. מעוניינים אנחנו קטן. דג אתה
 התפתה אלדג׳ים לך.״ נעזור ואנחנו לנו עזור

ועזר.
 המשטרה מצאה החקירה של בהמשכה

 מחלקת פקיד זה היה יותר. נוח מדינה. עד
 כאחד שנעצר יפו, מינהל של הרשיונות
 הפך השוחד, בפרשת העיקריים האשמים

 מיכאל שפרקליטו לאחר המדינה׳ לעד לפתע
שהב המשטרה, עם הסכם לידי הגיע כספי
הזה (העולם עדותו תמורת לשחררו טיחה
1199.(

 בו יומיים, שנמשך משפט־זוטא לאחר
 על לשמור מנת על קשות וינברג נלחם

 הבילוש, מדור של דרכי־פעולתו סודות
ואיו פיתויים הבטחות־שווא, לחשוף נאלץ
ש לכך להביא זאת למרות הצליח, מים,

 עדותו את לקבל יחליט סגל אליעזר השופט
אלדג׳ים. של

 את וקרא לוי עמד ארוכה שעה משך
 אלדג׳ים. מפי ידיו במו רשם שהוא העדות
מרוכ מקבל היה כי סיפר לשעבר הרוכל

 מעביר היה אותם סכומי־כסף, אחרים לים
 זוכים היו ותמורתם לאהר שמחה לידי

הוא ביפו. לרשיונות־רוכלות נותני־השוחד
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