
שונות שחיתות בושות שדוש גילוי עדיו׳
בבת־ים. נשארו בלבד והילדים

 לכיסיה שזרם הכסף כל נעלם לאן אך
רוויצקי? משפחת של

 אנשים על לספר ידעו נהריה תושבי
ה משכורתם שלמרות במקום, מסויימים

 ארבע־ או שלוש־מאות בת יחסית, קטנה
 וזילות־ ובנו חנויות קנו הלירות, מאות
תל־אביב. במושגי אפילו פאר,

 מיס- סיפור הפיץ עצמו רוויצקי אליעזר
 שאליו ידוע, בלתי שלישי אדם על תורי

 ואשר בזהב הכסף את השנים כל העבירו
במקסיקו. לפתע נעלם
ה נמצא. לא עדיין לכספים הקשר אך

 באמת הועברו שהם היא האחת אפשרות
 לחוץ־לארץ. חוקית, בלתי או חוקית בצורה
 להחזיר יהיה ניתן אם השאלה רק נשארה
ב הוטמנו שמא או ארצה, אלה כספים
 לאנשים שרק שוייצרי, בבנק סודית כספת

 אליה? גישה יש הצופן, יודעי מסויימים,
 לחכות כדי שליח, על־ידי הוברחו שמא או

שהבריחם? האדם לבוא עד שם
 שאיש תעלומות עדיין נותרו אלה כל
ש ואלה אותן לפתור מסוגל אינו כמעט

 ב־ זאת. לעשות מעוניינים אינם יודעים,
 להם מלוזים, ארבעים אותם נשארו נהריה

 אלף משמונים הנעים סכומים רוויצקי חייב
 אלה אנשים לירות. מאות חמש ועד לירות

 רוזיצקי את לקרוע השבוע מוכנים היו
 של הזקנה אמה בנהריה גם נותרה כדג.

 ומקוננת בבית היום כל היושבת רבקה,
 בתה. לה עוללה אשר ועל זיקנתה ימי על

הממ בית־הספר תלמידי מאות גם נותרו
 אספו בית־סיפרם שמורי רמז, על־שם לכתי
 ללימודים, הראשון ביום השבוע, אותם

 של הרעה הדוגמה שאין להם להבהיר כדי
 אלא כה, עד עליהם והאהוב הנערץ מנהלם

הכלל. על ללמד כדי בו שאין פרט
 והמורים — התלמידים ידעו שלא מה

 לא שנהריה — להם לספר טרחו לא אף
מקומות בשני בלבד. פרט בגדר נשארה

 לדבריה, עמה, קיים אותם התלמידה, עם
בית־הספר. של עזוב במיבנה

ל הבסיס את להקנות שתפקידו האיש,
ה מהחומר שהם לתלמידיו, טובה אזרחות

 על התנצל לא כלל לחינוך, ביותר קשה
 השופט. בפני חרטה הביע לא ואף מעשיו

 על הנערה את בעקיפין תקף אף הוא
 טען בהריון, שהיא שגילתה לאחר תלונתה,

 במגע: אתו לבוא אותה הכריח לא שכלל
היא.״ מרצונה נעשה ״הכל
 בן המדעי המורה של מקרהו בעוד אך

 האופי מבחינת וברור פשוט נשאר 38ה־
 נוסף, מיקרה בינתיים שצץ הרי האנושי,

 סביכה כה היתר■ לא מסביבו שהתעלומה
 אך מנהריה, המורה לפרשת שמסביב כזו

פר למדי: גדולה היתד, אי־הבה־רות מידת
★ ★ ★מכפר־ויתקין. המורה שת

כעמון מודעה
ו—,׳•■*■*וזי .*!■*ז■

 עצ- את שאלו אביגד? יעקב **יהד
ם מ אזר מאות האחרון השבוע משך ^ן

 תשובה לקבל היה יכול לא מהם איש חים.
יע היה כפר־ויתקין תושבי לגבי אחידה.

 אחד שחלפה, הלימודים שנת תום עד קוב,
ש ביותר והמוצלחים המוכשרים המורים

שנים. מזה הכפר ידע
 איש־ ביעקוב ראו הכפי מתושבי חלק
 למכשירי־ מדופלם ומומחה דינמי■ עסקים
 נוכל בו ראתה המשטרה למיניהם. חשמל

 שולל ולהוליך להונות שהצליח ממולח,
 הפקידו אשר וישרים, תמימים עובדי־אדמה

 אותם מכשירי־חשמל, תמורת כספים בידיו
להם. לספק הבטיח

 יכלו לא זאת, לעומת העתונים, קוראי
 לאופיו באשר מוגדרת דעה לעצמם לגבש

 פרשת־ פוצצה בו מרגע כי האיש. של
ה את הידיעות רדפו המורה־מכפר־ויתקין,

זו. אחר בזו הכחשות

הוא שד■
 ביתי מנהלי שעה באותה נמצאו נוספים

פליליות. פרשיות של במרכזן ספר

תלמידה עם יחסים
ה ר ק ן מ שו א ר וברור. פשוט היה ה

 הובא באשקלון, השלום שופט בפני | |
 תלמידיו שכל מקריית־מלאכי, מורה־מחנך

מו אותו מצויין. כמחנך הגדירוהו לשעבר
 יעקב יכולתו, על העיד שמו שאף רה,

 אחת עם יחסים שקיים בכך הואשם מדעי,
 בבית־הספר ח׳ כתה חניכת מתלמידותיה

ל בית־הספר מנהל עצמו, מדעי המקומי.
 הכחיש לא בקריית־מלאכי, עובדים י ילדים

 4ל־ אב שהוא העובדה ההאשמה. את כלל
מיניים יחסים לקיים לו הפריעה לא ילדים

 פתח- למשפחה בן ),29( אביגד יעקוב
להת מעולם חשב לא ותיקה, תקודאית

 ב־ לימודיו את סיים הוא ממסחר. פרנס
 ה־ השכלתו את המשיך העממי, בית־הספר

ל צורף להתגייס, תורו כשהגיע כונית. ת
קרבית. יחידה

 הגיש שרותו, תום לפני חודשים שלושה
 הוא ייתרתישרות. לדחיית בקשה יעקוב
באוני ללמוד ולהמשיך להתחתן החליט

 למוסד פנה והוא אושרה בקשתו ברסיטה.
 מקרא היסטוריה, ללמוד מנת על האקדמאי

המדינה. ומדעי
 סיים וכאשר לעזר לו היה הרב כישרונו

 האקדמאיים, בתוארים וזכה לימודיו את
 באשקלון. בבית־ספר עבודה מייד קיבל
כאשר כשנתיים, במקום לעבוד הספיק הוא

ל1 תלמ לכל חינוכית דוגמה רוויצקי, אליעזר הלימודים. שנת פתיחת כיום ?11 ך | | 11 ו! מורו־ ועם איתם והצטלם בעצמו קיבל הוא אותם החדשים, בית״ספרו די |
הגבוהה. הפדגוגית ברמתו שם לו קנה רוויצקי לכתה. הראשונה בפעם כגיסתס לפני ת״הם

ויתקין נפר
ימי ארבעה לאחר מרשו

 יעקוב המורה של פרקליטו הצליח בנתניה, בבית־המשפט
 את לשחרר לבן), (בכובע שטרן בנימין עורך־הדין אביגד,

המשטרה. על־ידי שוב נעצר שעות וארבע עשרים לאחר מעצר.

מש שהציעה מודעה העתונים באחד גילה
 של התיכוני בבית־הספר ומורה מנהל רת

כפר־ויתקין.
 זה היה לכפר־ויתקין, יעקוב כשהגיע

 בית- של הקודם שמנהלו לאחר שבועיים
 העבודה חוזה על חתם הוא עזב. הספר
קי לחודש, ברוטו לירות 450 של בשכר

השו חופית, בשיכון שכורה דירה גם בל
כפר־ויתקין. של הצפוני בצד כן ★ ★ ★

לחשם? המומחה
ע *•ין רג  השמנמן הצבר הופיע בו ה

 מוכרת לאישיות הפך בכפר־ויתקין,
ה בהווי במהירות התערה ופופולארית,

 את הראשונים השבועות משך הכיר מקומי,
 האיכרים גם ובעיותיו. הכפר אנשי כל

 מסוייג, בלתי באמון אליו להתייחס נטו
אישיות. בעיות מיני בכל אתו התייעצו
 היום של כפר־ויתקין של הבעיות אולם

 שלושים לפני שהיו לאלה דומות אינן
 כיצד דרכים האיכרים חיפשו אז שנה.

 קו להעביר כיצד הקרקע, את להשביח
למניעת רשת עולה כמה או בשדה, צינורות

 בבקשה בכוח, הכסף שטרות את לו תחבו
שונים. מכשירים עבורם לרכוש ★ ★ ★ תוצאות ללא חקירה

• ם ד • ד שיו ח  ה־ המכשול הושם א
 ה־ עסקי של דרך־המלך על ראשון

הת הכפר מתושבי אחד מורה־מכפר־ויתקין.
 את יעקוב משיג בה הדרך כי לחשוד חיל

 היה יכול לא אחרת כשרה. איננה הסחורה,
 להציע המורה־הסוחר מצליח כיצד להסביר

 נמוכים כה במחירים החשמל מכשירי את
 הודיע המכס, לשלטונות פנה הוא יחסית.

בכפרו. המתרחש על להם
 הכפר לפתע הוקף אחרי־כן ימים כמה
נוס משטרת־המכס. של מכוניות בארבע

 הם לבית. מבית עוברים והחלו ירדו עיה
 ביקשו שאלות, שאלו התושבים, את חקרו

 שביקשו הם אלה היו האם לברר בעיקר
 או המכשירים, את עבורם לקנות מיעקוב
שלו? הצעתו זו שהיתר,

הז התושבים, חקירת את שגמרו לאחר
ההפ סוכני ושני יעקוב את אליהם מינו

 הוכחות בידם יש כי להם הודיעו שלו, צה
 טענו אף הם מוברחת. שהסחורה מלאות

המורידה פרטית אוניה על להם ידוע כי

 השתנו כיום החלון. דרך יתושים כניסת
 ב־ עובדי־האדמה של ההתעניינות שטחי

 עולה כמה לדעת ביקשו הם כפר־ויתקין.
אי או משובח מיקסר חשמלי, מגהץ־אדים

ביותר. הטובה הכביסה מכונת זוהי
 מקור טמון כאן כי ש הרג הצעיר המורה
 האנשים אם מבוטלת. לא צדדית להכנסה

 מדוע — יחשב — כך כדי עד בי מאמינים
ש המכשירים את להם למכור אנסה שלא

 אסף לתל־אביב, נסע הוא מבקשים? הם
 מכל חשמל מכשירי של הסברה חוברות
 רב. יידע כשבאמתחתו לכפרו חזר הסוגים,

 דיני על־פה ידע זמן אותו שעד האיש,
 היה היסטוריים, ־ם ותארים ונזיקין ממונות
 מכונת־כבי־ איזו בדיוק לייעץ עתה מסוגל

 ואיזה עבודה בגדי לכיבוס מתאימה סר,
סלק. לריסוק מתאים מיקסר

מו אחר הרדיפות בולמוס החל אט־אט
 הכפר. תושבי ברוב אוחז המותרות, צרי

 כספים מפקידות החלו משפחות עשרות
 מכונות־ נושאות ומוניות יעקוב של בידיו

 ליד יום מדי נעצרו ושואבי־אבק כביסה
 כשגדל מיטענן. את פורקית כשהן הבתים,

 את לעזרתו יעקוב גייס המכירות, היקף
יש עופר הכפר, של הנוער ועדת מרכז
 — החלב מיכלית נהג לב, אמנון ואת ראלי,
 קצר זמן תוך שלו. לסוכני־הפצה הפכם
 50ל־ המודרניים החשמל מכשירי חדרו

למח הגיע העסקים והיקף בכפר משפחות
כש לירות. אלפים מעשרת יותר של זור

 שביקשי התושבים, נהרו הפיחות, הוכרז
יעקוב, של לביתו כספם, ערך את להבטיח

 הסמוך אלכסנדר נחל בחוף הסחורה את
 מוברחים מגהצים המצניחים מטוסים ועל
 אמנון, המיכלית, נהג בפני הים. חוף על

 את להבריח שנהג להם נודע כי טענו
 מיב־ בתוך הכפר, תוך אל מכונות־הכביסה

שלו. לית־החלב
ה מרכז קיבל ימים כמה כעבור אולם

נס החקירה כי הודעה זוהר, שלום כפר,
 הוכחות מחוסר תוצאות כל ללא תיימה

 נמסרה לא אפילו אביגד ליעקוב מספיקות.
כך. על ישירה הודעה כל חבוי הריון★ ★ ★

 לחופשת יעקוב יצא החיפוש אחר ף*
הו מאי, חודש בתחילת כשחזר, פסח. /
 לברור, לבוא עליו כי זוהר שלום לו דיע

 ועדת־ד,חינוך יושב־ראש עם יחד שיתקיים
רבינוביץ. מאיר הכפר, של

 הדברים את לשמוע יעקוב נדהם בברור,
ב מחתרת יצרת ״אתה כלפיו. שהוטחו

 של תנועה ״אירגנת זוהר. לו אמר כפר,״
 ״חבר נבוך. היה יעקוב בהסתר.״ מכירות
 בחודש הריון לא ״זה לזוהר, השיב נכבד,״

 אותו להחביא שאפשר השני, או הראשון
 מכונות־הב־ את שהביאו המכוניות בכרס.
 בחוצות בגלוי נסעו הדברים ושאר ביסד,

 עצמו הוא כי לזוהר הזכיר אף הוא הכפר.״
בהלוואות. לו וסייע פעולותיו על ידע

 מספקת סיבה היתזז זוהר לשלום אולם
התפר שבוע באותו בדעתו. איתן להישאר

 שבישרה תצפית, )1286( הזה בהעולם סמה
)19 בעמוד (המשך


