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האבוד האב
בית־המש־ באולם עמד )36( סעדיה משה

 כשהוא בבכי, ומירר בירושלים העליון פט
מיה האולם מספסלי בידיו. פניו א.ת כובש

 וסתם גלימות לבושי עורכי־דין אליו רו
 טפחו הם לבית־המשפט. שהזדמנו סקרנים

 אתה חופשי, ״אתה ידיו. את ולחצו גבו על
 העליון השופט לו אמר הביתה!״ ללכת יכול
 הדיון, בשמיעת חבוייו שני זילברג. משה

 ניד־ רק כהן, וחיים זוסמן יואל השופטים
בראשם. נדו

 סעדיה משה עמד לכן קודם שנה חצי
 בהרגשה בחיפה, המחוזי בית־המשפט באולם

 באחת נאשם הוא עליו. חרב עולמו שכל
 יחסי־ קיום — ביותר המזעזעות העבירות

עמנו החיפאי המחוזי השופט בתו. עם מין
 מעשה בעשיית אשם אותו מצא סלונים אל

 סעדיה שושנה של בגופה באיומים מגונה
 חמורה היא ״העבירה דינו: בגזר קבע בתו,

ה של בתו הקורבן היות בגלל כמה, פי
 שאם פעמים, כמה הצהיר הנאשם נאשם.
 לו מגיע לו, שמיוחס במה אשם הוא אמנם
 כזה, עונש לו לגזור בסמכותי אין כרת.
 חייב קצר, גם ולוא מאסר, שעונש אלא
 לבי רחשי את אסתיר לא לו. לפסוק אני
 השפלים המקרים אחד זה כי אומר, אם

בהם.״ לדון בגורלי שעלה ביותר
מאסר. שנות לשלוש נדון סעדיה משה

שה, שנים אחרי לא רכות-פגי
נש סעדיה שמשה הראשונה הפעם זו היתה

 כפר־ חבר שהיה לבנון, יליד לכלא. לח
ב משפחתו אל 1945ב־ סעדיה חזר גלעדי,
 אותה ונשא טובי כרמן את הכיר שם לבנון.
 סעדיה, נאסר קצר זמן כעבור אולם לאשה.
 לארץ־ישראל. ועולים נשק בהברחת כחשוד

 נאסר שם לעיראק, עבר מכלאו כששוחרר
 ישראל, מדינת לטובת ריגול באשמת שוב
 שנות שבע במשך מאסר. שנות 15ל־ נדון

שנשא אשתו, כי למשה נודע בכלא ישיבתו
 ידעה לא הילדה בת. לו ילדה בלבנון, רה
ללב שמועות והגיעו .חר , חי, אביה כי
להורג. הוצא סעדיה משה כי נון

 אביה, עם הבת נפגשה מאוחר יותר רק
ה אמה. משפחת עם לארץ אז כשעלתה

 את כשראתה נערה כבר היתד, שושנה, בת,
 האב שבמציאת האושר לראשונה. אביה

 לא סעדיה משה רב. זמן נמשך לא האבוד
בשי התגורר עמה אשתו, עם בשלום חי

 סיכסוכים ביניהם פרצו כעם מדי בלוד. כון
נפרדו. והם

 של לכבודה מאוד קנאי היה מצדו משה
 מחז־ בחברת לצאת עליה אסר הוא בתו.
 נאלצה ,16 בת בהיותה ששושנה, עד ריס,

(העו נפש לרצחה איים האב מהבית. לברוח
 כאשר דבר, של בסופו אולם ).1266 הזה לם

 טירה תושב ארוס, יש שלבתו לו התברר
עמה. להתפייס מוכן היה חיפה, שליד

 בכי להסתיים עומד שהכל היה נדמה
ה משפחת בבית ביקר סעדיה משה טוב.
ה התכנסה יומיים וכעבור בטירה, ארוס

 כדי בבאר־שבע, אחיו בבית כולה משפחה
 דעות חילוקי אולם החתונה. על להחליט

 שושנה, של גילה ובעיית כספיים בעניינים
 הביאו המותר, הנשואין לגיל מתחת שהיתר,

הת ללוד, חזר סעדיה משה למריבה. שוב
 שדד אשתו אחי כי במשטרה למחרת לונן

לירות. 34 ממנו
 פקודת מוכנה כבר היתה במשטרה אולם

 דמי לאשתו שילם שלא על נגדו, מעצר
 למחנה נלקח הוא* ל״י. 34 של בסך מזונות,

 נעצר, אביה כי הבת שמעה כאשר נועשיהז.
 ימים כמה כי חיפה במשטרת התלוננה

 משפחת בדירת ביקר שאביה בעת לכן, קודם
 מעשה בגופה צע ב הוא בטירה, ארוסה
מגונה.
 של סיפורה לפי המטפחת. על דם

כא מחיפה, אביה .עם ,חזרה היא הבת
הרא בתחנה לרדת האב לה אמר שר

 בסכין, עליה באיימו ושם, טירה, ליד שונה'
 על מעילו את הניח לחורשה, אותה גרר

ל ולשכב. להתפשט ממנה ודרש הקרקע
 מן מגונים מעשים האב בה עשה דבריה׳

 שפחדה מאחר אותו. פגשה בו הראשון היום
לאיש. כך על לספר העזה לא מאי־ומיו,

ה של עדותה על שהתבססה התביעה,
 עדות המחוזי בבית־המשפט הביאה בת,

 שנמצאה מטפחת זו היתד, לדבריה. מסייעת
 דם סימני נמצאו עליה הנאשם, של בכיסו
 של דמה הדם היה התביעה לדברי וזרע.
החוד במצבה התקיפה בעת שהיתר, הבת,

הדס כתמי כי טען זאת, לעומת האב, שי.

 בשעת חתך של תוצאה הם המטפחת על
גילוח.

 קיבל הבת, של בעדותה הסתירות למרות
עדותה. את החיפאי השופט

לבדיקה. הסכימה לא המשטרה
 סעדיה משה מצא בבית־הסוהר בהיותו רק

 לא על נשפט הוא כי לזעקתו קשבת אוזן
 עורך־ ביניהם אחרים, אסירים בכפו. עוול
במה שעיינו כהן, ואהרון דוידסקו הדין

 בפני עירעור להגיש לו הציעו משפטו, לך
העליון. בית־המשפט

ל מסוגל שיהיה ומבלי עורך־דין, ללא
 הרכב בפני סעדיה הופיע מפיו, הגה הוציא

 העליון. בית־המשפט שופטי שלושה של
 פסק־דינו את קראו רק השופטים שלושת

 את לזכות החליטו סלונים, השופט של
סעדיה.
 אין זו ״הרשעה זילברג: השופט קבע

 עדותה כאן היתה שתסמוך. מה על לה
 הסתייעה לא והיא המתלוננת של היחידה
. אחרת, ראיה בשום .  שבגללו הטעם .
 הוא מסייעת לעדות מינית עבירה זקוקה
 היא המתלוננת של שעדותה מפני ברור,
 לה־ יכול אתה ״שאין עדות בגדר כמעט

 בהסתר נעשים לבינה בינו מעשי זימה.״
 להרשיע השופט יורשה אם רואה. ובאין

 עלול המתלוננת, של היחידה עדותה פי על
 לנקמנות אכזב לא מקור לשמש זה דבר

.ולסחיטה .  אחרת, סברתי גם לוא אולם .
 של הרשעתו את לאשר מהסם הייתי עדיין

מ הרבה בעצמה סתרה המתלוננת הנאשם.
 היו והבת האב בין היחסים עדותה. דברי•

ש מהמשטרה ביקש המערער מדי. מתוחים
 שנמצא הדם עם להשוותו כדי דם, תיקח

ה־ לטענת נידה דם היינו המטפחת, על

המשטרה כמכונית כיכרשטיין
בטרנזיסטור שניה מחצית

 כל לכך. הסכימה לא המשטרה קטיגוריה.
 העשויים למדי, חמורים פגמים הם אלה

פסק־הדין.״ יסודי את לזעזע
טרפו ת ״י ם א י הי י ה ״של ש אלא !

 ״על סעדיה. את סיפק לא המוחלט הזיכוי
 שפגע אב של אות־קין נשאר שלי המצח

לע לי נשאר ״מה השבוע. אמר בבתו,״
 החיים את שטרפו האנשים את לרצוח שות?

המדי לי תשלם לפיו חוק אין לגמרי?! שלי
 בבית־הסוהר שישבתי השנה חצי בגלל נה

 רק העניין כל את לסגור מוכן אני לחינם.
 בעלה הוא כי שטוען והבחור שלי הילדה אם

במא סעדיה של שבתו בעת נישאה (הבת׳
 רשמי באופן סליחה ממני יבקשו סר),
להם.״ אסלח באמת אני ואז

פשעים
פרנסה גזל התחביב

המש את לפחות לראות לי תתן ״אולי
ותס כהים שמש במשקפי גבר ביקש חק?״
 לידו, שעצר השוטר את מסולסלת רוקת
אליו. להילוות לו הורה
 ייענה שהשוטר סיכויים שום לו היו לא

ראו הצליח ימים שבועיים במשך לבקשתו.

 לא והשוטר במשטרה לשטות ביברשטיין בן
במיבחן. הספורטיבי יושרו את להעמיד רצה

 אזרחים של בתלונותיהם הפרשה ראשית
מ לגובה מיותרים כספים ששילמו שונים

 דמי וגבה ביתם אל שבא קול־ישראל, טעם
הרדיו. במקלט שימוש
 ניסה כאשר נתגלה האיש של שמו
 שירותי מאיש גם כאלה שימוש דמי לגבות

 זמן ביברשטיין כנראה בילה בו בית־סוהר,
 העז לא הבית, בעל הופיע כאשר מה.

 הסתפק כסף, ממנו לגבות המדומה הגובה
ה להסתלק. ומיהר הרדיו רשיון בבדיקת

ה כרטיסיית את לבדוק מיהר מצידו סוהר
בביתו. שביקר האיש את זיהה פושעים,
ה חיפושי העלו לא שבועיים במשך
דבר. משטרה

ש האנשים אלף ארבעים בין השבוע,
 במישחק הרמת־גני באיצטדיון לחזות נאספו

 נסים לפתע גילה ואוסטריה, ישראל נבחרות
משק הרכיב האיש מוכר. אדם החיפאי מצא
מ אך משונה. תסרוקת ובעל כהים פיים

 שגבה האיש את מצא הכיר אלה שני אחורי
שלו. הרדיו רשיון לתשלום כספים ממנו

 אחר ישיבתו, מקום עד אחריו עקב מצא
 אותו הביא ביותר, הקרוב לשוטר מיהר

עצמו. לאיש עד
 מחציתו תיאור את רק שמע ביברשטיין

ש טרנזיסטור, ממקלט המשחק של השניה
ל הצליחו שלא הנערים אחד בידי היה

למגרש. התפלח

הגבול
ש״ך משאר□ ד״ש אל־
 הש־כפול מכונת מטרטרת ששי יום מדי
 שם בעזה. האו״ם מחנה של 13 בווילה
 החירום כוח של המודיעין מחלקת יושבת

 של לידתו על מעיד והתירטור הבינלאומי,
 ניבעת השם את הנושא נוסף, שביעי עלון

החול.
 העברות על המספר חסר־יומרות, עלון זהו
 תיז־ הישתתפות על החדשה, לגינ־אה מעזה
 אדינבורג בפסטיבאל ההודי הגדוד מורת

 אל־ מדיר השבוע המוצגים הסרטים ועל
רפיח. עד בלח

ה מלבב, בסיפור מצטיין האחרון הגליון
 זו יפה בנקודה אל־שייך. לשארם נוגע

 כולן אשר חינה, ארבע עתה מתגוררות
האומ קשה. מזג־אוויר על־ידי לשם הובאו

 מתוך שנותרה החסידה, היא שבהן ללה
 אל־שייך, שארם מעל שעברה גדולה להקה

 מהלהקה חלק הצפונית. מאירופה בדרכה
 מאחר אך עייפות. מתוך כנראה במקום, חנה
חסידות החלו לשתיה, מיס מצאו שלא

וה החול, דיונות בין לעשרותיהן גוועות
שלדים. מכוסה העמוק לנמל מסביב שטח

 הארי לארס סמל מצא• אחדים ימים לפני
 מעט שפך הוא חסרת־נשימה. חסידה באג
החסידה גרונה. תוך אל מתוקים מים

 אך להתרומם. ניסתה חיים, ס־מני הראתה
 שנגע עד נפל והוא מדי כבד היה מקורה

 שלוש על החסידה נשענה וכך באדמה.
ל שגמרה עד כשעתיים, למשך ״רגליים״
 בין בגאווה מטיילת היא עתה התאושש.

 למענה הצדים והשוודים, הקנאדים מועדוני
• הכרישים. במיפרץ קטנים דגים

 מעטים אך חתול־בר, גם נמצא במחנה
 המפוקפק, הכלב ביישנותו. בשל אותו, ראו

 התיה של חברה הוא לשם, הגיע שאיכשהו
 הם מידבר. שועל במקום: ביותר המוזרה
הסלעים. פני על השני אחרי אהד רודפים

 ״מעיינים העלון, מוסר המקום,״ ״חיילי
מע המחנה לחיות להעניק באפשרות עתה

ה חיל של הבידור מחלקת נציגי של מד
 בשארם פעם שישבו ישראל, חיילי חירום.״

אותם. להבין יכולים אל־שייך,

החי
שו ברוך נעצר באור־יהודה, : הסוואה

 במירמה מאנשים כסף הוצאת באשמת טה
הש בירושלים, :מגבוה פקודה . . .

 תש־ למימכר בחנות פישביין יינטה תוללה
 דורמציון, כנסיית של נוצריים מישי־קדושה

 מאוב קול על־ידי למיבצע נשלחה כי טענה
פ . . . מ ר מכו נהגי הצליחו בחיפה :ט

 לעצור שניסה משוטר להתחמק גנובה ניתי
 שנתלה שוטר, אותו על־ידי נעצרו אותם,

 • • • שעצרו עד עמם ונסע במכוניתם
ב נ ו ב ג נ ג  השוחט האשים בתל־אביב, :מ

 עליו שאיים משכונתו, רוכל חייבי אברהם
שחיטה. איומי

פתיחת על מודיעה
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לביתך סרט
 פרטיים או צבוריים לארועים

 או למוד עלילה, בדור, סרטי
כבחירה — מדע

 או אישית והזמנות, פרטים
 בשעות ערב ערב :טלפונית
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