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כ מותרות לעצמו להרשות יכול מי לם
אלה?

יל ושבעת עטר אסתר התקיימו שנתיים
לב לשכת־הסעד. של הלירות 75 על דיה
 הבעל־ את לאלץ משרד־הסעד הצליח סוף

 לחודש, ל״י 100 לאשתו לשלם לשעבר
ל״י. 40 של קיצבה מצידו והבטיח
 סך על היה שהגיע המיוחל הצ׳ק אולם

 לא שלאחריו בחודש גם בלבד. ל״י 100
 משרד־הסעד. של המובטחות הל״י 40 הגיעו

 בקריית־ המקומית ללשכת־הסעד הפניות כל
 שלחוד. הלשכה עובדי — הועילו לא גת

יסודר. שהכל בהבטחה הביתה,
 במקום ל״י 100 נוספת בפעם כשקיבלה

 נסעד. ילדיה, שבעת את אסתר נטלה ,140
 בפתח מושבה את קבעה לירושלים, אתם

למש נתנו ושבים עוברים משרד־הסעד.
 חמישה אחרי ואוכל. ישנות שמיכות פחה
ה אנשי מצד תשומת־לב חוסר של ימים

 לבית־חולים, ונלקחה אסתר התעלפה משרד,
ל המשטרה על־ידי הוחזרו ילדיה ואילו
ביתם.

בהיו בנוכחותה, שלא שנערך במשפט,
אס על כי השופט פסק ,בבית־ד,חולים תה
 — משסירבד, לקריית־גת. לחזור עטר תר

שה שם בנתר,־תרצה, לבית־הסוהר נלקחה
 נתונים נשארו הילדים ימים. חודש תה

 ,13,־ד בת הגדולה, הבת בהשגחת זמן אותו
בסכרת. החולה

ב השהייה כרחוב. חינוף־חדבה
 היא אסתר. ידי את ריפתה לא ר,סוד,רבית

 הל״י 40 את דורשת היא להילחם. החליטה
בינ במוסד. ילדיה סידור או שהובטחו,

 קריית־ ברחובות הילדים מסתובבים תיים
 ורעבים, יחפים קרעים, לבושי כשהם גת,

 אף אחרות. ובמחלות עיניים בדלקות חולים
 בבית־הספר, מבקר אינו הילדים מן אחד

 עדיין התערבה לא מוסמכת רשות ושום
הינוו־חובה. חוק של זו בהפרה

משפט
ה די מ חי קו ש ת ב רו לי

 מאסר לתקופת השפוט אסיר, יזכה כיצד
 ברחובות נעימים טיולים בכמה ממושכת,
 כל כמעט המשטרה? חשבון על תל־אביב,

 לסדר יש העיקרון: את מכיר ותיק עבריין
 כזה, צו כשמגיע מבית־המשפט. צו־הזמנה

ה אל האיש את לקחת המשטרה חייבת
 שונות דרכים כבר מוצא הוא ואז שופט,

המהנה. הטיול על לחזור כדי
 הצעיר ),20( לנדסברגר יורם גם ידע זאת

 שנמלטו המועדים העבריינים שלושת מבין
ש בשבוע יפו. מכלא חודשים כמה לפני
 יוסף שופט־השלום בפני יורם הובא עבר

בית לרכוש נזק גרימת האשמה: מגורי־כהן.
 ערך תאו. שימשת את ששבר בכך ד,סוהר,

ישראליות. לירות שתי הנזק:
ב העניין לכל יורם התכוון לא בתחילה

 בבוקר הסוהר אותו העיר כאשר רצינות.
 ״אם יורם: איים השמיכה, את לקחת וביקש
 החלון.״ את אשבור — השמיכה את תיקח

 הוא אף עמד ויורם דרישתו על עמד הסוהר
השמשה. את במכר, ניפץ — בהבטחתו

 בית- שלטונות למשפטים. מוםמך
ה לעבירה רבה בחומרה התייחסו הסוהר
 וחצי שבע למאסר השפוט שביצע רצינית
 ויורם אישום גליון הכין התובע שנים.
השופט. בפני הובא

מומחה,־בלתי־מוסמך־למשפטים, יורם, איל
 אילץ כך על־ידי באשמה. במובן, הידד., לא
 עדי־ לשמיעת הדיון, את לדחות השופט את

 עוד לעשות ליורם שאיפשר דבר התביעה,
לבית־המשפס. מבית־הסוהר טיולים כמה

 הוא אשם. יורם נמצא ישיבות חמש לאחר
ו לשבע יומיים עוד הוסיף כשהשופט חייך
 לא המשטרה אבל שלו, המאסר שנות חצי

 יורם על להטיל דרש והתובע בכך, הסתפקה
הח הלירות. שתי של הנזק תשלום את גם

 כא־ — הנזק את ישלם יורם השופט: לטת
 חמש בעוד מבית־הסוהר, ישתחרר אשר
לפחות. שנים

אדם דרכי
ת עוד מ ח ל ת מ ח א

 עוד לנו שלמו הכוח! שולט ״בישראל
 בשבילכם.״ ונעבוד נוספות לירות חמש

 בארבעת הביט המזוקן )41( פינגרש ישעיהו
 יכול היה לא רצה, גם לו ושתק. הבריונים

 החליט הוא לירות. חמש עוד להם לשלם
 את לשלוח לא אדמתו, את ולעבד להמשיך
 אותם ולהעמיד לבית־ספרם ילדיו שלושת

ה המשמר. על ,35ד,־ בת יפה אמם, ואת
ו־ ביתם על מר מאבק בפני עמדו חמישה
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ההרוס צריפו ליד פינגרש
לבריון לירות חנזש

 כודנה כל להם היתה לא שבגליל־ים. אדמתם
אותם. לאבד

קי המדינה קום עם הטובה. האדמה
כ ושירת בבריגדה שנפצע — פינגרש בל

 מ־ ביתו את — העצמאות במלחמת חייל
ו ג׳ליל אז היתד, גליל־ים משרד־המטחון.

 קוצים שדה היתד, קיבל שפינגרש האדמה
עזוב.

 חמש־ המקום. את טיפח שנה חמש־עשרה
 הבית את לקנות מבקש הוא שנה עשרה

 מוכרים, ״לא תשובה: אותה ותמיד והאדמה,
.נודיע.״ וכשנמכור
 את לפתח המשיך התיאש, לא פינגרש

 ישראל. מקרקעי מנהל לחסדי וחיבר. המקום
 הרבה כך כל אחרי אותי שיזרקו יתכן ״לא

שנים.״
 איוב, בשורת לביתו הגיעה השנה בתחילת

ל העומדת השקעות, לחברת נמכר ״המקום
 לפנות עליך מוטלים. האדמות על הקים

 הבריונים. הגיעו ההודעה בעקבות אותו.״
 היתה: הראשונה שפעולתם טוען פינגרש
ה של השיטתית ועקירתם צריפו הריסת
מגוריו. בית את העוטרים עצים

 ליזרוביץ׳ חנן ושבנו, פינגרש נזוז. לא
 לוותר. לא החליטו — קטוע־רגל )39(

 פשוטה: אליהם הנשלחים לבריונים תשובתם
 מלחמות, מספיק עברנו מכאן! נזוז ״לא
אחת.״ עוד לעבור נוכל

תזכיר
 נוספים רקדנים :לשאול כחזרה •
 השבוע חזרו עלומים, להקת חברי מבין

 ש־ הראשון היה )1362( הזה העולם ארצה.
ה להקת אנוסי של העינויים מסע על דיווח
ב עתה הנמצאת שאולי, אורי של מחול

 אודות הפירסומים כל כי מסתבר ספרד.
 עשו לא רקדניו, כלפי הלהקה בום של יחסו

 ישראליים, וצעירות צעירים שישה על רושם
 נסיעה כרטיסי משאולי אלה בימים שקיבלו
 שנשארו לשרידיה, להצטרף עומדים לספרד,
התיכון. הים של המערבי בקצהו

שבועות שלושה :יורה היו״ר •
 כי פסק בבאר־שבע המחוזי שהשופט אחרי
 משה לשעבר, אופקים העיירה מועצת יו״ר

(העו נגדו שהוטחו האשמות מכל חף ביתן,
 של הכללי למפקח ביתן פנה ;,1361 הזה לם

 להעמיד בתביעה המשפטי וליועץ המשטרה
 להגשת שגרם וקנין, דויד הסמל את לדין

 על־ידי הוקע ואשר נקמנות מתוך המשפט
המחוזי. בית־המשפט

החי
 בחיפה, העצבים: על מנגנת •

 השלום, לבית־משפט לפסנתר מורה הובאה
 התלוננו ששכניה לאחר ל״י 300ב־ ניקנסה

ב דווקא בפסנתר, שעורים נותנת היא כי
לנוח. רוצים הם בהן שעות
ברמת- כפרחים: אדי דבר •

 בריב פרצה פרחים, לחנות אשד, נכנסה גן,
ב פגשה אותו לשעבר, בעלה עם קולני
 ,בבית־ד,חולים הויכוח את סיימה חנות,
• בראשה. אותו זרק עציץ, נטל שהבעל לאחר
דרו הציע בשפרעם, : זך זית שמן •

ל שהביא הזיתים מן לטעום לחברו זי
ב הזיתים את _ ירק כשזה התרגז סעודה,

בסכין. ודקרו בפניו אותו הכה גועל,

1363 חזה העולם


