
 נאמנים, ועדת בנק; לחשבון נכניס מות
 על תשגיח וערבים, מיהודים המורכבת

 בכסף להשתמש כיצד שתחליט והיא כך,
 התינוקות.״ שלושת למען

 פעולה שיתף שמחמוד הוכח לא מעולם
ה על כתב ״הוא המיצוי. המודיעין עם

 שהוא עצור, היה בו הכלא, תא של קיר
 ב־ טען עינויים,״ מרוב להתאבד הולך

כ עמו שנעצר כבוב, חליל בית־המשפט
 היחידה, ״אשמתו אשמה. באותה חשוד
 ה־לטזן מלון הקמת נגד התקומם שהוא
 בתל־אביב,״ המוסלמי בית־הקברות בשטח
 ״הציעו אותו. שהכירו יפו תושבי טענו

לי אלפי עשרות של שוחד סבאג למחמוד
 רק — גולומב עדה בפני וזאת רות,
ה נגד שהגיש התביעה על שייוותר כדי

 אך בית־הקברות, שטח על ההילטון קמת
 ריגול.״ באשמת נעצר כך אחר סירב. הוא

״הוא במרירות: מידידיו אחד העיר
 — בית־קברות באותו המתים על הגן
 שם, להיקבר זכה לא הוא אך מוות. עד
 הילטון.״ הוקם שם כי

ב תלוי !סבאג כשנמצא כגדתי! לא
 מכתב. רצפת־התא על נמצא תאו, חלון

 ״אם בערבית: לאשתו, כתב זה במכתב
 לא! להם הגידי כפחדן, שמתי לך יגידו
ה כי באומץ־לב, מת שהוא להם הגידי

 גם היה ביניהם רחובות. משטרת חצר
 את לשדוד בנסיון החשוד צייג, יוסף

שבועיים. לפני ליבנה, וסמוך הדלק תחנת
 עבר ),45( נחמני אהרון התחנה, שומר

 אבל זיכרונו, את אימץ החשודים, בין
 את ״תן החשוד. את לזהות הצליח לא

 הצעירים קראו הכסף,״ את תן המפתחות,
 לזהות לשומר לעזור כדי זה, אחר בזה
 לא כך גם אבל קולו, לפי החשוד את

נחמני. בידי הדבר עלה
 בית־המשפט, אל הובל )25( צייג יוסף
 קו־ דורה חברתו, אולם בערבות. שוחרר

השת לה גם מייחסת שהמשטרה ),20( ניש
 לצאת הצליחה לא הנפל, בנסיון תפות

העניין. מן כזאת בקלות
 בית- אל הובלה הבלונדית היפהפיה

בפקו נעצרה בתל־אביב, המחוזי המשפט
 שילה יצחק המחוזי השופט של דתו
נגדה. המשפטיים ההליכים לסיום עד

 השיגה זה שבשלב למרות האליכי.
 מלאכתה כי נראה מטרתה, את המשטרה

 קוניש דורה קלה. תהיה לא התביעה של
 אליבי. להוכיח ביכולתה יש כי טענה

 כי רחובות, משטרת לחוקרי סיפרה היא
 לחצות. סמוך לישון הלכה המיקרה בליל

טענה. כך,״ על להעיד יכולים ״הורי

מילדיו ושנים כבאג מתאבד
המתים? למען — מת

 וההשפלה.״ הכניעה על המוות את עדיף
 שתסלחי בפניך מתחנן אני המשיך:״ והוא

 מבקש ואיני בך. פגעתי אם או חטאתי אם לי
 זוכר איני כי אחר, אדם מאף זה דבר

 אופן בכל למישהו. הרבצתי או שפגעתי
 האנשים.״ כל של סליחתם את מבקש אני

 נכתב כה, עד פורסם שלא אחר, מכתב
 גולומב: לדויד נועד בעברית,
גולומב. דויד ״לכב׳

ו לאשתי שתעזור ממך מבקש ״אני
 רוצה אני יפו*. נמל בעניין שלי לילדים
 ביהודים בגדתי שלא אחד, דבר שתדע

 תדע שלך שהמשפחה העיקר בערבים. ולא
 ולדיקלה, עדה לאמא רב שלום זה. את

 אני אחיך. ולאליק מירד, לאשתך לילדך,
 שכתבתי המכתב את שתמסור ממך מבקש

ל להגיד יכול ואתה בערבית, לאשתי
שלי. החיים סיפור את שתכתוב דיקלה*״

 אני שלי. היא בה תלוי שאני ״החגורה
 אותי, שעצרו ביום מהבית אותה הבאתי

הגב. בגלל
 .״10.6.1965 סבאג, ״מחמוד

 לשמש צריך מחמוד של הטראגי סופו
צעי בלבות שמכרסם הייאוש אזהרה. אות
 הרד,- להיות עלול רבים, ערביים רים

אסון.
 ד מחמ בני למען ״הועד התחיל השבוע

 ולמען ילדיו למען תרומות לאסוף סבאג״
.**• יהודי•** היה הראשון התורם אלמנתו.

פשעים
השליש• האדם

 בגרבי פניהם את שעטפו צעירים, כמה
ב חזיתית בשורה השבוע עמדו ניילון,

 הוא כאמודאי. יפו בנמל עבו סבאג *
ל המגיעים לפיצויים זה במשפט מתכוון

משפחתו.
 אחותו בת גולומב, אליהו של בתו **

בדבר. עתונאית שרת, משה של
למען הוועד לתרומות: הכתובת **•

חיפה. ,104 ת.ד. סבאג, מחמוד בני

 ימים קודם ממעצר ששוחרר צייג, גם
 לילה באותו כי טען המקרה, לפני אחדים

 הרשיתי ״לא מהרגיל. מוקדם לישון הלך
 לא שהמשטרה כדי בלילה, להסתובב לו

 אביו, השבוע הסביר צרות,״ לו תעשה
מפשע. חף בנו כי בתוקף, טען

 על שנערם היחידי הקושי זה היה לא
סי תחנת־הדלק שומר התביעה. של דרכה

 שני המיקרה בליל ראה כי במשטרה פר
 מתקשה זה בשלב אחת. וצעירה צעירים

 חשוד של עיקבותיו את לגלות המשטרה
 שבידיה. החשודים בשני מסתפקת שלישי,

 מסתובב שלה, גירסתה לפי שגם כך,
 לפי בלתי־מזוהה. שודד־בכוח בארץ עתה

 מסתובבים — וידידתו צייג של גירסתם
בלתי־מזוהים. שודדים־בכוח שלושה בארץ

אדם דרכי
■3ד ביום לא דק יע

 הסבירה הרביעי,״ ביום עובדת לא ״אני
 שיכולים אנשים ״יש ),20( קדוש רינה

 ספסל על שישבה הצעירה, על־כך.״ להעיד
 ניסתה לא לקוחות, שידול באשמת הנאשמים
 העתיק במקצוע עוסקת היא כי להכחיש

 דווקא כי להגנתה טענה אך בעולם, ביותר
 מפלג־ חולית של במארב שנתקלה ביום

לקוחות. בציד עסקה לא המוסר
 האדם היה מי התביעה, נציג לשאלת

 לפני אחדות דקות ברחוב נפגשה שאיתו
 סתם יש לפרוצות גם כי הסבירה שנעצרה,

 שעות לאחר נפגשות הן שעימם ידידים,
בילוי.״ לשם ״סתם העבודה,
ב דווקא אדם אותו עם נפגשת ״מדוע

 מוגרבי קולנוע שבין בקטע אלנבי, רחוב
 של מיפגש כמקום הידוע הירקון, ורחוב

התובע. הקשה פרוצות?״
 שם?״ להסתובב לי אסור יש? ״מה

היפואית. היפהפיה התמרמרה
 קבע לגירסתה, האמין לא בית־המשפט

 ביום גם עבדה קדוש רינה כי בפסק־דינו־
)26 בעמוד (הנושן

י ■ :

 או הקפה בבית — בעבודה — הים בשפת
מגי ובן־חור סייז קינג לוד סיגריות בבית.

מלאה הנאה לך ומעניקות דנגרי על נות  
המשובחים, הטבקים מתערובת

̂ הפחם לפילטר הודות
| עשר. פי היעיל הפעיל, ־ ן \

■1 ■ ר | 7 ותקבל תל־אביב 866 לת.ד. כתיב ■
*7 פעיל. פחם פילטר על מדעי דו״ח

ס פילנור ו*מ מועולמ עשון ח ה

 לנהוג רשאי הנף
 מרת במכוניות

רשיון ללא
התערוכה כשטח
 בשעות יום גל חפתוח
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״קארטינג״
 כל את שכבש הספורט
אירופה.

פוליטכנ
ה ל ל כ מ ת ה י ר ב ע ה

ת תו ר כי ק ערב בו ו
לאוגוסט 12ב-

ם חי ת פ סי נ ר ערב קו

ט ו ט ר ש
ן י נ  מכונות * ב

וריהוט) פנים עיצוב (כולל ארכיטקטורה

ה ק י פ ר ג
ת י ש ו מ י ■ ש

ניקה ו־אלקטרו רדי
הבגרות לבחינות הבנה כוללות הבוקר כיתות

 בערב 8—5 בבוקר, 1—9 בשעות יום כל והרשמה פרטים
 רחוב אביב תל ,19 אלנבי רחוב :הספר בית במשרדי

תל־אביב. ,90 בן־יהודה רחוב פינת 7 סמולנסקין
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