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השפעתה ה מזיק ה של החפיפה על שיער
ראשך — מתגלית בהדרגה.
המים מ סל קי ם מעור הראש המרים החיוניים
לשרשי השיער .הנשירה והתדלדלות השיער
גוברת .לכן ממליצים רופאים ו מו מ חי ם— :
״אל תחפוף א ת ראשך״ .אבל כל אחד מאתנו
חייב לחפוף א ת ראשו — ביחוד בימי הקיץ.
לכן ,חפוף במי שיער
אורגאניים.
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כשהגיעו בני הזוג מרומניה לישראל,
לפני עשרים שנה ,נדמה היה להם כי המזל
השתכן שיכון קבע במעונם .הבעל קיבל
עב! דה טובה ,שאיפשרה לבני הזוג לחיות
חיי רווחה.
עשר שנים חלפו ,מבלי שהשנים ידעו
כל צער .ואז נפלה עליהם המהלומה .הבעל
החל להשתנות מיום ליום .הוא הפך נרגן
ועצבני ,עד שלבסוף קבע הרופא כי יש
לאשפזו במוסד לחולי־נפש .המחלה :סכיזו
פרניה.
עשר שנים כמוסד .אחרי כמה שנים
הבינה האשה כי העניין אבוד .לבסוף הת
קשרה אל גבר אחר ,חיכתה לרגע של
צלילות דעת בחייו האומללים של בעלה,
כדי שתוכל לקבל ממנו גט .במשך שנים
צפתה היא מיום ליום לגאולתה ,אך רגע
זה לא הגיע.
כעבור עשר שנים ,נפטר הבעל .עתה,
סברה האשה ,תוכל להינשא שנית לאיש.
אלא שמיד התבררה לה טעותה .לא רזיו
לה ילדים מבעלה ,והחוק הדתי מחייב
לערוך חליצה .לשם כך יש להזמין את
אחי־בעלה החייב לבצע את הטקס המשפיל.
היא נזכרה שלבעלה יש אמנם אח ,אותו
לא הכירה מעולם ,אבל הוא מתגורר ב־
אסיטרליה.
לא מאמין .כתקוות יאוש אחרונה
שיגרה האשה מכתב לגיסה ,הסבירה לו
את המצב .המכתב שקיבלה כתשובה לא היה
מעודד כלל ועיקר .״אינני חושב לבוא,״
פסק האח ״אינני מאמין באמונות התפלות
של ימי־הביניים.״

פרשת יוסלה
דחיפה מחו״ל
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חוקית ,והמשטרה קיבלה הוראה להמשך את
טיפולה בנידון.״ העונש הצפוי :חמש שנות
מאסר.
״אם תוך שלושה חודשים לא תוגש
תביעה על־ידי ההורים,״ הודיע! השזייצים,
״יבוטלו כל ההליכים.״
אזרח בשם שכטר .המכונה השוויי
צית נכנסה לפעולה — לאט ,אך לבטח.
לפני חודש התבקש נשיא בית־המשפט ה
מחוזי בתל־אביב ,על־ידי הפרקליטות ה
שווייצית ,לגבות עדות מההורים ולחקור כל
איש ששמו יצויין בעדות זו.
וכך נכנם לתמונה אריה שכטר .זהו

מלחמה משפטית מוזרה מתנהלת מזה
כמה שבועות בדומיה .היא המשך ישיר
של המערכה הגדולה סביב חטיפתו של
יופלה שוחמכר.
יוסלה עצמו סיים את שנת־הלימודים ה
ראשונה שלו בבית־הספר הממלכתי־דתי
בחולון :בשנה הבאה כבר ילמד בבית־ספר
חילוני .זכרונות נדודיו במוסדות ובתים
של קנאים דתיים השפיעו עליו לשלילה כבר
בשבוע הראשון ללימודיו .מתחילת השנה
ביקש לעבור לבית־ספר חילוני ,אך הוריו
רצו בכל זאת לעשות נסיון — שנכשל.
שאלות מביכות .מתוך שיקולים מפ
לגתיים מובהקים ,הבטיח דויד בן־גוריון
לדתיים ,מיד עם החזרת הילד ,כי לא יינקטו
אמצעים נגד החוטפים ,שיוסלה גילה את
זהותם .רק במיקרהו של שלום שטרקס
היתד ,הממשלה חייבת לפעול ,מכיוון שכבר
העמידה את כל מערכת המשפטים הבריטית
על רגליה ,בטענה כי הוא פושע מבוקש.
האנגלים היו רואים בעין רעה קנוניות
על חשבון מערכת המשפט שלהם.
ההורים ,שדרשו תיקון העוזל שנגרם להם,
מצאו אוזניים אטומות .הצעתם היתה הוגנת:
שכל מי שהשתתף בחטיפה ,ישתתף עתה
בשיקים הילד .אך המעורבים סמכו על
הבטחת בן־גוריון ,שניתנה לעסקנים של
אגודת־ישראל והמפד״ל .אלה מכרו לו עוד
כמה סחבות ממצפונם המרופט ,קיבלו הבט
חת חסינות למעורבים .אולם היתד ,זו חסי
נות רק בפני תביעות פליליות בארץ .להו
רים נותרה עדיין האפשרות להגיש תביעות
אזרחיות נגד רבנים בשווייץ ,צרפת וישראל.
בהשפעת פרקליטם ,שלמה כהן־צידון,
ויתרו על תביעה נגד משפחת גרטנר מניו־
יורק ,תביעה אזרחית היתד ,גוררת תביעה
פלילית ,ומעמידה אתי גרטנר בסכנה של
עליה לכסא החשמלי.
לא כן ביחס לחוטפים בשווייץ ובצרפת.
ההזדמנות ניתנה להורים כאשר הגיע לידיהם
העתק מכתב של שלטונות שוויץ אל ממשלת
ישראל ,בו שאלו כמה שאלות מביכות אודות
חטיפת ילד בשם ז׳וזף שוחמכר ,הידוע
בשם הילדה קלודין פראיי ,הידוע גם בשם
מנחם לוי .השווייצים הזכירו את שם הרב
משה סולובייצ׳יק ,תושב לוצרן ,ביקשו
ממשטרת ישראל להעביר להם תלונה רשמית
מטעם ההורים.
הם שאלו עוד שאלות .ובעיקר  :האם
גם ממשלת ישראל נקטה בהליכים פליליים
נגד החוטפים הידועים לה? ״אנו מודיעים
לכם,״ כתב ראש המחלקה הפדראלית ל
משפטים ומשטרה בברן ,״כי סולובייצ׳יה
חשוד כבר עתה בהפרת החוק השווייצי
אודות הכנסת זרים למדינה ללא רשות

יוסדה שוחמאכר
השווייציות מחייבת

תושב אמיד של בני־ברק ,אשר בביתו
הוסתר יופלה משך כמה חודשים ,כאשר
משטרת ישראל חיפשה אותו בכל הארץ.
שבועיים אחרי שובו של יוסלה ארצה
שלח כהן־צידון מכתב לשכטר ,בו נדרש
לנהל משא־ומתן עם ההורים ,לפצותם .אך
שכטר העדיף להסתלק מהארץ .כאשר הש
תכר לו כי המשטרה לא ־תעשר ,דבר נגדו,
חזר לדירתו ולעסקיו בבני־ברק.
עד אשר הגיעה הבקשה משוזייץ .משטרת
ישראל מצאה את עצמה עומדת במצב משו
נה :מצד אחד מצוייר ,אצלה תלונה של
ההורים נגד שכטר ,שהמשטרה לא טיפלה
בה כלל :מצד שני דורשת ממשלת שווייץ
לחקור את ,שכטר .ברור כי חקירה כזו
תחייב גם פעולה פלילית נגד שכטר —
אחרת כיצד תסביר ממשלת ישראל לשוויץ
שחשודים בפשע כה חמור נהנים מחסינות?
ומה עוד ,שאם משטרת ישראל לא תפעל
נגד שכטר ,עלולה ממשלת שווייץ לסגור
את התיק .אולם בשווייץ אין סוגרים תיקים
סתם .התביעה הכללית הצטרך לנמק ב
פומבי מדוע עשתה זאת ,והיא בוודאי תנגח
את שלטונות המשפט של ישראל ,המקפידה
להציג את עצמה בעולם כמדינת חוק.
נשאר מוצא אחד :על פי החוק השווייצי
רשאים ההורים לבטל את התלונה .אישים
דתיים החלו מפעילים עליהם לחץ ,אך
ההורים סירבו להיכנע .״שכטר עשה לנו
עוזל,״ השיבו ,״שיבוא לבקש סליחה ולתקן
את העוול.״

החי
* הסוואה מושלמת :בחיפה ,נע
צר דייג שהיה נוהג להיכנס באופן חופשי
לנמל ,לאחר שנתגלה כי הבריח שעונים
בתוך רשת ההסוואה ,בה היה משתמש
כסוכך לצל.
 9נקיון כפיים  :בתל־אביב ,ערכה
המשטרה חיפוש בביתו של משתתף ב
וועידת המפד״ל ,לאחר שנחשד בגניבת מכו
נת גילוח ממשתתף אחר ,מצאה ,מלבד
מכונת־ד,גילוח ,גם מגבות וסבונים שניגנבו
ממלון שרתון.
 9הצתה מאוחרת :בחיפה ,החזיר
תושב למשטרה כמות של סכינים ומזלגות,
סיפר כי אשתו גנבה אותם לפני שנה וחצי
ממסעדת־ד,סטודנטים בטכניון ,נכנעה רק עתה
למצפונה והחליטה להחזיר את הגניבה.
!• בעירום וכחוסר קול :בירוש-
שלים" ,התעוררה צעירה משנתה ,גילתה כי
גנבים הריקו את ארון הבגדים שלה ,הוכתה
בהלם עד כי לא יכלה לדבר כמה דקות.
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