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מעון. משכן, מקום פרושה: שושן אבן מלון פי על ״גוה״ המלה
 בבנין ומרווחת בריאה נוחה, דירה פירושו ״נוה״ בישראל בבניה אך

 הארמונות־על־עמודים מן באחד או ארלוזורוב, ברחוב ב״נוה״ - יפה
 אביבים״ ״נוה כולם: שבבנינים ולאחרונה-ביפים המלך״ דוד ב״נוה
 בניה וחברות שקבלנים הסיבה זו ואולי החדשה. תל־אביב בלב אשר

 קונים. למשיכת סגולה לבניניהם, ״נוה״ השם בצירוף רואים רבים
 המרווח התכנון הבנינים, של יופים גם אלא השם, רק לא כמובן,

 היפות הדירות מן שהרבה לכך גרמו ״נוה״, שבדירות והנוחות
 אדרבא, בבוניהן. צרה עינינו ואין ,,נוה״, תכנית פי על נבנות בארץ

 של ושהתכנון יופי פרושו ״נוה״ שהשם וגאה שמחה ״נוה״ הנהלת
נוחות. פירושו ״נוה״

 בישראל והבונים הקבלנים את ״נוה״ מברכת החדשה השנה לקראת
 החיצוני ביופי רק לא בתיהם את יבנו בה אשר שנה להם ומאחלת

״נוה״. של ובאיכות בקפדנות גם אלא ״נוה״, של הפנימי ובתיכנון

 לדירה ל״י. אלף 55מ- חדרים 3 בת לדירה אביבים בנוה המחירים
גדולה. משכנתא הכוללים ל״י, אלף 70מ־ חדרים 4 בת

 מאות מקיף בישראל, הגדולים הבניה ממפעלי אחד הוא נוה-אביבים
 מאמציה כל וספורט. שרותים קניה, מרכזי עם מרווחות דיור יחידות

 פירושה ב״נוה״ דירה כיום, זה. ענק במפעל מושקעים ״נוה״ חברה של
החדשה. תל־אביב של הפנינה בנוה-אביבים, רק דירה

לישראל הכלכלית החברה סי., אי. פי. - אורבך צבי ביצוע־
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במרמה
ריגול

ב תי היסודי□ נ
 דוכן על בולקין אלי החודש כשעלה

 חוקריו כי בבית־המשפט וסיפר העדים,
 עינויים, בעזרת עדויות ממנו לסחוט ניסו

באולם. שישבו מאלה רבים הזדעזעו
 בולקין סיפר אמנם אם כי התברר השבוע

 9 עליו שעברו העינויים הרי האמת, את
 אחר מסוג תלאות שלישית. מדרגה רק היו

 הנאשם ),40( אבו־שחאדה חליל על עברו
 לאוייב ידיעות ומסירת ריגול בהסתננות,

 י* בביטחון לפגוע נסיון משום בהן שיש
המדינה.
 על שעבר ממה טפח סמרטוט. כמו

ה בבית־המשפט סיפר בבית־המעצר מרשו
 צבי עורךהדין פרקליטו, בירושלים מחוזי

 הראשונה הודאתו מסירת ״לאחר גילאון:
 הנאשם קיבל הכל, הכחיש בה באבו־כביר,

 עקרו רגליו. בהונות של בצפורניים טיפול
 כדי רגליו, בהונות ציפורני את לנאשם
באשמות. להודות לאלצו

 את כלאו שנעצר, לאחר ימים ,חמישה
 וכיסו גבו, מאחורי באזיקים הנאשם ידי
 מבהונות עקרו ואז בסמרטוט, עיניו את

 עשה מי ראה לא הוא ציפורניו. את רגליו
ב שוטרים שם ראה כן לפני אבל זאת,

 את וסגרו ידיו את שקשרו לפני מדים.
 וסיחררו שהממו כדורים, לו נתנו עיניו,
 כמו עצמו את הרגיש שהוא כך אותו,

סמרטוט.
יומ בחור. בכלא אליו ניגש כך ״אחר

 בכלא הנאשם כשהיה מכן, לאחר יים
 עלי חסן הוא בחור שאותו לו נודע רמלה,
ה שתי לאונס בקשר עצור שהיה עומר,

 הבן־ אתה ,זה לנאשם: אמר חסן חיילות.
 כמו דיזנגוף, בבכר לתלות שצריכים אדם

 אל־מוג׳אן סחה בבכר כהן אלי את שתלו
 על־ נשלח זה שאיש היא, טענתי בדמשק!׳

להפחידו. כדי הנאשם חוקרי ידי
 כי החוקרים אחד לו אמר זמן ״באותו

ה שעל־ידי זריקות לחוקרים, להם, יש
 האיש לפעמים הכל. את אומר אדם זרקתם

 משתגע. ולפעמים בחיים נשאר לפעמים מת,
באבו־כביר.״ היה זה כל

 החוקרים כי כבית־המשפט טען הסניגור
 נפשי לחץ עליו הפעילו מרשו, את עינו

 בגלל התאבדו חבריו כי לו סיפרו וגופני,
מדומה. משפט נגדו וביימו העינויים,

 שרוח־ אנשי כך׳ על לי ידוע ״לא
 הכחישו דוכן־העדים, על שעלו הביטחון,

 כי טענו גילאון, של האשמותיו כל את
עינויים. על להם ידוע לא

 לא ״אני הבטחון: מאנשי אחד הסביר
 גביית לפני הנאשם על לחץ שום הפעלתי

 גבייתן. בשעת ולא שהזכרתי, ההודאות
.עינויים. שום על לי ידוע לא  לא אני .

ש זריקה, לו שיזריקו הנאשם על איימתי
 עשה לא בנוכחותי ואיש להזיק, עלולה

זאת.
 בנוכחותי, הנאשם שמסר ההודאות ״כל
 פיתוי ללא סוב, מרצון על־ידו נמסרו
 לבצע הוראה שום נתתי לא לחץ. וללא
 לא הנאשם. על פיתוי או לחץ, איזה

 של שלב בשום צפורניים לנאשם נעקרו
 הנאשם אמר לא לי אופן, בכל החקירה.

צפורניים.״ לו שנעקרו שלב בשום
 הצורה סביב עתה הנערך הזוטא משפט

 הסתיים לא הנאשם הודאות נגבו שבה
 לקבל אם החליט טרם ובית־המשפט עדיין,

 עצם אולם אותן. לפסול או הודאותיו את
 לאחרונה מעלים רבים אסירים כי העובדה

שי תוך נגבו הודאותיהם כי הטענה את
 ותנאי־מעצר פיתויים עינויים, בלחץ, מוש
 שיטות על כבד צל מטילה הוגנים, בלתי

המשטרתיות. החקירה

משפט
ד ת אד□ כ מ א ה - שדו ו

תבי את דחה העליון שבית־המשפט לאחר
 פיצויים, לו לפסוק פייר יוסף של עתו

 התובע הפך הנאצים, מרדיפות נפגע בתור
 פתחה תל־אביב מחוז פרקליטות לניתבע:

 בזיוף פייר נאשם בו פלילי, תיק נגדו
 מיסמך בהפצת להונות, כוונה מתוך מיסמך
שוא. בטענות כסף להוציא ובנסיון כוזב,

 השלום בבית־משפט הציג הפרקליטות נציג
 שני בידי וחתום כתוב מיסמך בתל־אביב

 הנאשם כי המאשר פולניים, רפואה קציני
ה בעיר בבית־חולים 1940 בפברואר שהה
 זויפו התביעה, לדברי קובל. הפולנית גבול
 כדי המיסמך, על שהתנוססו החתימות שתי

בית־המשפט. את שולל להוליך
תמיר, ורדה הייתה העיקרית עדת־התביעה

1464 הזה העולם


