
 יוסלר, של סיפורו הוא זה ברגע ישראל במדינת כיותר דמבוק* סיפור ך*
 וידועים הארץ, מן הוברח בה הדרו על כלליים פרטים אמנם ידועים שוחמכר. 1 ן

כה. עד פורסמו לא המלאים הפרטים אך בפרשה. המעורבים של מעטים שמות
 כל על מלה לומר סירב הוא אולם עצמו. לילד וראשונה, בראש ידועים, הם

 את חקר מאנשיו שאחד לש״ב, גם ידוע הסיפור אותו. שהטרידו לעתונאים הפרשה
 שנילווה זה, סוכן בניו־יורק. הקונסוליה בבית עדיין בהיותו שלמה, יממה במשך יוסלה

 בבית פעמים שלוש מאז ביקר ארצה, שהחזירם במטוס ואחותו אמו הילד, אל
יוסלה. מפי נוספים סרטים מספר להוציא הצליח ועם כל בחולון. שוחמכר

 לפני פתח כאשר הש״כ, ןןל*ידי ליירסו■ נמפרו לא אלה פרסים
 החקירה, כתיקי נרשמו הם הדתיים. נגד ההפחדה במדרכת שבתן

 ישמשו ולא לעולם כנראה יפורסמו לא - כךנוריון דויד ולדברי
בפרשה. המעורבים נגד פליליים משפטים להגשת חומר

 הזה העולם מטיל זדי בעמוד אולם בשלמותה, התמונה את לגלות עדיין אי־אפשר
החקירה. בתיקי הגנוזים הסנסציוניים, הפרטים מן כמה על אור

ערבית? למד היכן★ ★ ★
 העולים בן שוחמכר, שיוסלה והוא: למחשבה. לגמרי חדש פתח פותח אחד רט ף*
 הוא ערבית. יודע הוריו, ובבית סבו בבית האידיש מהרת על שחונך מרוסיה, ^
ערביים. מאכלים כמה בין מבחין גם הוא שומעיו. את שהפתיע ערבי, שיר שר אף

 או ערבית, בארץ האחרונות השנתיים במשך שהה האם זה! ידע לו בא מניין
 העבירוהו חוטפיו כי בשמועה, כלשהי אמת יש האמנם דוברת־ערביתז עדה בתוך
למארוקו! תקופת־מה למשך

 שוב שנשאל לאחר רק אלד״ לשאלות מלאה תשובה לתת רצה לא עצמו יוסלה
פרטים. כמה לגלות הסכים ושוב,

 למדו כמוהו אשר צפון־אפריקאיים, מחברים ערבית למד הוא
מפאריס. הרחק לא פיבלן, בישיבת

מארוקוז על לשמועות בקשר יומה
 יום לי אמרו בצרפת, זמן הרבה שהייתי ״אחרי יופלה: השיב

 דתיים, יהודים הרבה יש שם למארוקו. אותי להעכיר שרוצים אחד,
 וחיכיתי וצעקתי, בכיתי רציתי. לא אני אבל טוב. כי יטפלו ושם
״ערבים של לארץ ללכת רוצה לא שאני אמרתי כריצפה. הראש את !

חושיו, את חידד עליו שעבר ההרפתקות מסע מהתפרצותו. נבהלו הילד מחזיקי
ממנו. דבר להסתיר ניסו מחזיקיו כאשר גם סביבו, המתרחש בכל הבחין כי עד

 לשגר החליטו למארוקו, העברתו תוכנית בהשתבש כי קלט, כף
 עם לעשות מה דוטב, יצחק פי את שישאל ללונדון, מהם אחד

לארצות־חברית. להעכירו יש כי החליט יזה הילד.
★ ★ ★
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 כאשר הפרשה, תחילת של הראשונה התקופה על גם אור יוסלה שפך גילוייו, ך•
ד ו ע  הסב על בית־המשפם ציווה שכבר התקופה זו היתד. סבו. בידי הוחזק ^
לבית־המשפט. ולהביאו אותו למצוא המשטרה ועל הילד, את להחזיר
 הישיבות באחת ובעצלתיים, שיגרתי, חיפוש עורכת המשטרה היתד. פעם מדי
 בשלווה ללמוד לו הפריע לא הדבר אך החוק, על־ידי מבוקש אמנם היה הילד בעיר.
 — ערב ארוחת אוכל הביתה, חוזר היה ערב מדי שערים. במאה סבו לבית סמוך בחדר
 עליהם וכי משפט, הסבתא ונגד נגדו הוגש כי לו הסביר סבו הדירה. את מיד ועוזב
השכנות. אחת אצל הבוקר עד להישאר עליו כן על לבית־המשפט. ערב כל ללכת

 ידע הסב כי הספיק. והוא שננקט, היחידי צעד־הזהירות זה היה
 את מוצאת היתה ומשלא בערכים, רק בביתו מופיעה שהמשטרה

 וכל השכונה. תושבי של צחוקם לקול לדרכה, פונה היתה יופלה,
המשטרה. של אפה תחת ישרים, שנת הילד ישן עת אותה

 •אבל שמד״ את זוכר אינו יוסלה החוק! מפני אותו שהסתירה זו, שכנה היא• מי
אותה.״ ולהכיר הבית על להצביע יכול אני שערים, למאה אותי תקחו אם

 מייזיש, אברהם הרב פרוסיה, ידידו בהשפעת הסב, החליט החיפושים, תכפו כאשר
ולהחביאו. מהבית הילד את להרחיק
 שטארקס, שלום דודו, הימים: מאותם יוסלה, של בזכרונו חרות נשאר אחד פרט
הלילה!״ כל עליו אשמור אותו! לקחת להם אתן ״לא וצועק: בשולחן מכה שתוי,

* * ־*-
■קלאווסה ג׳ינג׳י

 הוא בראשון־לציון. חב״ד ישיבת היתד, לירושלים מחוץ הראשונה חנתו ךץ
 באים שטארקס, שלום ודודו, סבו היו בחגים חודשים. שלושה־ארבעה שם נשאר 1 |

לירושלים. לקחתו

לאוו לצאת לה׳וסלהבב
 אותי עטפו ״לא לספר: עדיין מוכן או — זוכר יוסלה אין לקוממיות, הובא כיצד

הנסיעה.״ בכל הרגשתי ולא ישנתי, ״אולי והצהיר. חזר במעיל!״ ולא בשמיכה
את להכין אמר קוט ״זלמן מקוממיות. הוצא כיצד היטב הוא זוכר זאת, לעומת

ספרדים, שחורים, שניים נכנסו בדרך קסקט. עם אחד אתי שישב זוכר אני הטנדר.
אידיש.״ יודעים שלא

 למישנהו. אחד ממקום אלא בית, באותו תמיד לא בני־ברק. היה הבא מחבואו מקום
ומהשוחט לשוחגי', אותי לקחו ״משם שכטר. ארי של שמו היטב: זוכר שהוא שם

השוחט.״ של שמו את זוכר לא אני לשכטר. חזרה
רות הגיורת של כנה כן־דויד, אוריאל הופיע בכני־ברק בהיותו
 אותו, צילם קלאווסה״), (״ג׳ינג׳י שערותיו את צבע הוא בן־דויד.
 כיי ילדה. של כמו ארוכות, שערות לי ״היו דרכון. תמונת להכנת
אותי." סיפרו לא זמן חרבה
הוא ללוד. עמה הוסע ילדה, בבגדי הולבש הוא הגיורת. הופיעה ההברחה ביום

הנצרות. מן אותו להציל רק מבקשים בזאת כי האמין אותו, שמבריחים ידע
 סולד משה הרב של בישיבה שווייץ, לוצרן, היתה הבאה תחנתו
 גם אוכל קצת, אנוח אם .20 - הבית מספר זוכר ״אני ביצ׳יק.

הרחוב." שם את לזכור
המשפחה. בן כאל אליו התייחס והרב כהן, מנחם שם לו קראו

הרב. אשת את הבהיל אחד יום הרב. בו גער מדי, שובב היה כאשר לפעמים,
היה בשבילו קונדסית. רוח מתוך לה, סיפר באמת,״ אני מי יודעים אנשים ״שני

 מתעסקת לא ״אני הרבנית, השיבה שלי,״ עניין לא ״זה משעשעת. הרפתקה העניין כל
לרב.״ זאת ספר בזה.

שבצרפת. למו הועבר ספורים, ימים כעבור
★ ★ ★
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לו נמאס
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 מארגנטינה, כילד עצמו את להציג בן־דויד רות לו אמרה האחרונה, תחנתו נידיורק, ך*
א רו ק ל דווה. רק לה קרא סירב, הוא אמא. לה ^ו

 כי לקנדה, להעבירו היא האמיתית שהכוונה לו אמרה גם היא
להחזיקו. מסוכן כניו־יורק

 היה פעם מדי אמו. על דיבר ויותר יותר עליו. כבר להימאס אז התחיל העניין
 היה החשובים, בדברים להם נשמע זאת בכל אם מחזיקיו. עם פעולה לשתף מסרב

 נוצרי.״ להיות רציתי שלא ״מפני כדבריו זה,
 לרוסיה שירדה לו אמרו כאשר לו שיקרו כי והשתכנע לאמו, הוחזר כאשר כן, על

חטיפתו. פרטי את טיפין־טיפין מגלה החל והוא לשונו, חרצובות הותרו והתנצרה,
במלואם. יוודעו כאשר סערה, לעורר עוד העשויים פרטים

י

!

 את לעכב כדי סובלן, עניין את העלות
 הצמד אך כמובן, התנגד, גורי החסכון. חוק

 לחלוטין. צפוי בלתי מכיודן הפעם נושע
 חזני מיכאל הדתית־לאומית המפלגה ח״כ

ב הדיון את דוחה שמפא״י על התמרמר
ב שפירא את המאשים עורך־הדין חקירת
 שר את בכך מעליבה כשורה, שלא מעשים

 הצביע לאופוזיציה, הצטרף חזני מפלגתו.
 אנקור־ בהזמנת מיידי דיון בעד אתר. יחד
 חובה חסכון גביית לדחיית בכך סייע יון,

ימים. בחודש
ישר חם. היד, הדיון ביקור. כרטים

 נערכה שההצבעה טען ממפא״י קרגמן אל
והקוא בועדה, הרגיל מן מוקדמת בשעה
 יצחק רגיל. הבלתי מהעתוי הופתעה ליציה

של עניינה שזה לו השיב הליברלי גולן

ש שעה שלה, רוב על לשמור הקואליציה
 הציע מצדו רובין מצומצם. כד, הוא הרוב

 בשיגור ואילך מעתה להסתפק בעוקצנות
 להשתתף במקום לישיבות, ביקור כרטיסי

ה בוטלה קואליציוני ברוב אישית. בהן
הזמנה.
 עמד משעה למעלה ישיר. טלפוני קו

 שתי־וערב בחקירת היום למחרת שר־הפנים
למשפ ודר׳ רובין המפ״מי עורך-הדין של
 על השאלות מכל התחמק הוא באדר. טים
ההו אי־מסירת ועל מק־שיין ם.ב.אי. בלש
סובלן. של לפרקליטו הגרוש, על דעה

 הח״כים, שני לעקיצות האזין בלית־ברירה
 המשפטי היועץ תקציב את למחוק שהציעו
 מתייעץ אינו איש ממילא כי הפנים, ממשרד

הציעו אחר דרושה. אינה ועצתו אתו

 שעה כי הפנים, משרד תקציב את למחוק
 מה יודע אינו משרדו, ענייני על דן שהוא
 הציעו הם שלו. השר עת באותה עושה

 המחוז מינהל מתקציב אחת לירה להוריד
 שמק־שיין העובדה ובגלל רשלנותו, בגלל
 המחוז שמינהל מבלי נשק, עם בארץ שהה

 על יידע — נשק רשיונות על הממונה —
 אחת לירה להוריד גם הציעו לבסוף כך.

ידי בלי כי על התושבים, מירשם מתקציב
 מעבר, אשרת ללא בארץ מק־שיין שהה עתו

תייר. אשרת או
 מן להוציא שהצליח העוקץ, עיקר את אך

בווע והדתיים מפא״י חברי כל את הכלים
 שנערכה לישיבה ובאדר רובין שמרו דה,

למחרת.
לתקציב לירות אלף להוסיף הציע רובין

 בין הקשר אמצעי ״לשיפור הפנים משרד
להו הציע באדר משרדו.״ לבין הפנים שר
 טלפוני קו ״להתקנת לירות אלפיים סיף

 משרדו, לבין שר־הפנים דירת בין ישיר
מיוחדות.״ הודעות לצורך

ב ר ה ק ם־ג נ
 קרב היה חובה חסכון מילווה על הקרב

 אנשי אותו ניהלו הפעם גם והשעיר״ נסיגה
 סיעת נגד בעיקר הכספים בוועדת מפא״י

 בגלל הפעם גם שהתאחרה באדר־רובין,
 החוק קבלת לדחיית וגרמה שונים אינטרסים

נוספים. ימים למספר
 בישיבות, שנכחו האוצר, משרד נציגי

 חברי את לשכנע כדי שיכלו ככל עשו
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