
 הם גבאים. ועוני הבעל ברירה הופיעו
 שני ניצבו זה מול זה פנימה. התפרצו
 מול ידידים זכרה האשד, עדינים. מחנות
ומרעיו. הבעל

 אתם ״מה מתוחה. דממה נשתררה לרגע
 ליום ״באנו אלה. שאלה לעשות?״ רוצים

התשובה. היתד, ההולדת!״
 האווירה. התלהטה דקות כמה כעבור
 הבעל. את מכן׳ לאחר הצדיקו, השכנות

 גבר עם במיטה שוכבת אותה מצא ״הוא
 עובדה אבל גם, שקר זה היא עירום!״

 הרים מישהו לאיש. הפריעה לא זו פעוטה
 ובמקום ידו, את הניף אחר קולו, את

 כפורות דקות כעבור תיגרת־דמים. פרצה
 מידידיה אחד את מצאה המשטרה, הופיע

למיטה. מתחת מסתתר כשהוא אלה של
 השכנים, הסבירו פלילי,״ עבר בעל ״הוא

 שיעשו פחד הוא על־תנאי. מאסר לו ״יש
צרות!״ לו

 חטפו בכתה, ואלה גנחו, שד,מוכים שעה
 להסתלק. מיהרו הילד, את הגבאים שני

וחסרת־אונים. מוכה לבד, נשארה האשד,

לעולם״ אותו תמצאו ״לא
 שבועיים יסורים. של שבועיים ברו

 וחסרי־תכלית. נואשים חיפושים של ג)
 בעניין. להתערב רצה לא הרבני בית־הדין

 הילד של החוקי הסטטוס כי טענו הדיינים
 מי החליטו לא עדיין הם וכי נקבע, טרם

בו. להחזיק רשאי
ש מי כל להפקר. שרוקה הפך בינתיים

 החוק, מבחינת רשאי, היה אותו חטף
בו. להחזיק
ב נרחבים חיפושים ערכו וידידיה האם

 בלילות. נסרקו כתי־כנסת תל־אביב. דרום
 הישיבות בבל נערכו קדחתניים חיפושים

איננו. והילד — העיר של
 יעץ שילנסקי פרקליטה. אל מיהרה אדה

 מחלקת המשטרה. עזרת את לבקש לה
 את הזעיקה הנפד,־ד,דרומית של החקירות
ה המטה של ולבילוש לעיקוב המחלקה

ארצי.
ב הגבוהים בדרגים לדיון הגיעה הפרשה

 נשכחה לא שוחמאכר יוסלה פרשת יותר.
 דירבן הפרשיות שתי בין ו,־,דמיון עדיין,

 עלי!ן מאמץ לעשות חוקרי־המשטרה את
הילד. את לאתר כדי

 מסויימת ישיבה בקפדנות נסרקה תחילה
 בנה היד, עשוי אלה ־שלדעת ברחובות,

 לאח־ חרס. העלה החיפוש שם. להימצא
הגיו הצביעה בתוהו עלו המאמצים שכל
פעו שיתפו שלדבריה אנשים, שני על רת
 השבוע החטיפה. במיבצע הבעל עם לה

 העובד האצ״ל, מוותיקי יעזרי, משה נעצרו
 ואהרון הרבנות, ממוסדות באחד כיום
 עם נרחבים קשרים כבעל הידוע כרץ,

קיצוניים. דתיים חוגים
ל הובלו ואביו בלסברג קלמן עם יחד
 הדרומית. הנפה של החקירות באגף חקירה

 ״אפילו פעולה. לשתף מוכנים היו לא הם
 לא חיינו, סוף עד כאן עצורים נהיה אם

 תמצאו לא אתם הילד. מסתתר היכן נגלה
לעולם!״ אותו

 במחלקת הגיורת של פרקליטה כשהופיע
 שהיה פרץ, באהרון ניתקל הוא החקירות,

 הידידים־ של מבטיהם באצ״ל. פיקודו תחת
מע נעלמה לא זו עובדה נפגשו. היריבים

 שילנסקי את ששאלו החוקרים, של ניהם
 פרץ את לימד שהוא מה זד, אם בצחוק

 אותו לימדתי ״שם הפרקליט: הגיב באצ״ל.
 היאה אני אבל בריטיים, חיילים לחטוף
 לחטוף כדי הזאת בתורה משתמש שהוא

ילדים!״
 שנעצרו, לאחר שעות וארבע עשרים

ה של לחדר־ה,חקירות מישהו עוד הגיע
ב שד,תיפח הקטן, שרוקה זה היה נפה.

שוטר. של זרועותיו

רעה!״ אמא ״את

 עיניהם את פערו העצורים רבעת
 הנד, להוציא הצליחו לא \£בתמהון,

 שאלו אותו?״ מצאתם ״איך תדהמה. מרוב
 שתקו. החוקרים אבל שהתאוששו. לאהר

 והיכן איך לגלות מוכנים היו לא הם
 אותו!״ שמצאנו ״העיקר הילד. התגלה

הסבירו.
 השבוע חשף המוצלח המשטרתי המיבצע

 יש יוסלה של חטיפתו מאז מעניין: פרט
 לסייע העשויים מימצאים המטה־הארצי בידי

דתי. רקע על שנחטף ילד, כל של באיתורו
 ל־ שמיהרה האם את עניין לא זר, כל

 בנה. את בחזרה קיבלה ,תחנת־ר,משטרה
 זרועות בין הפעוט יבב רעד״״ אמא ״את

גויה!״ את זונה, אמא ״את אימו,

ספורט ר.3זבמר
המשק

זע□ ענבי
לשמו. ראוי צבאי מיבצע זה היה

 הועברו הבוקר של המוקדמות בשעות
 באותו היה עליו שריד,בטחון, של ללשכתו

 מדאיגות הודעות לזכרון־יעקב, להגיע היום
 של משוריינים כוחות שרותי־הביון. מפי

 חשש קיים הכביש. לאורך מתקבצים האוייב
ל שר־ר,בטחון יוכל מר קרב אחרי שרק
למטרתו. הגיע

התק הם לדרך. יצאו שר־ד,בטחון שליחי
 למשא־ומתן נכנסו האוייב, מפקדי עם שרו

עצבני.
 השר של ללשכתו הגיעו הצהריים בשעות

 ל״ הסכים האוייב יותר. משמחות ידיעות
 עצמו שהשר בתנאי זמנית, שביתת־נשק

שע נוסף. למשא־ומחן שליחיו את יקבל
 של המשוריין הדודג׳ עבר זה אחרי תיים

 האוייב, של זחלים שישים ליד שר־הבטחון
גלוי. באיום הכביש ליד שהתייצבו
 בלבד. שבועיים לפני התנהל המיבצע

 להגיע אשכול לוי על היה שבגללה המטרה
 וכלל כלל קשורה היתד, לא לזכרון־יעקב

חמי יום באותו כשר־הבטחון. תפקידו עם
 באסיפת לנאום ראש־ד,ממשלה על היה שי

 זחלי־האוייב ואילו המערך. של הבחירות
 הכורמים, של טרקטורים שישים היו —

 האור{!• בפני הכביש את לסתום שאיימו
המכובד.

ב רציני. מאבק היה עצמו המאבק אך
 המשך על מאבק זה היה הכורמים שביל

ופרנסתם. קיומם
ל לפני מיליון. 13 שד הכנפה

 של משותפת ועדה פירסמה משנה מעלה
מסק הכנסת של והכספים הכלכלה ועדות

 בענף השורר המצב חריפות על שעמדו נות,
בארץ. החקלאות של ביותר הוותיק

 הפלייה כיום שישנה מוצאת, ״הוועדה
 לענפים בהשוואה וזיין, ענף בעידוד לרעה

 ב־ חברי־הכנסת כתבו אחרים,״ חקלאיים
 שענף לכך לב בשים ״במיוחד מסקנתם.

ל ובו׳ מבלו למדינה מכניס זה חקלאי
 הוועדה לשנה. ל״י מליון 13מ־ מעלה

ה מצד גישה שנוי על כן, על ממליצה,
הענף.״ עידוד למען ממשלה

 הענף עומד הכרמים, בעלי של לטענתם
 ארבע במשך הסיבה: פשיטת־רגל. סף על

ב ההתייקרות למרות האחרונות, השנים
ל מרשה הממשלה אין התוצרת, הוצאות
 בארץ. המיוצרים היין, מחירי את העלות

 גם הממשלה מסרבת אהת ובעונה בעת
ה מהרווח ביותר הקטן החלק על לוותר
לאוצר. הזד, הענף שמכניס ענקי

 השנתיים במשך ממש לקריטי הפך המצב
ש המדוייקים, החשבונות לפי האחרונות.

 הגיע האוצר, למוסדות הכורמים הגישו
 שעברה בשנה הכורמים אגודת של הגרעון
 לשנה המשוער הגרעון לירות. למיליון

נוספות. לירות מיליון הוא הנוכחית
ה מעיבוד המתפרנסות המשפחות, אלפי
 פרנסתם. מקור את למעשה איבדו כרמים,

 את האלה האנשים עזבו לא עתה עד ״אם
התק אחת: סיבה רק לכך יש אז כרמיהם,

 רי־ שלמה טוען לאדמה,״ הרגשית שרותם
ב האירגון מחלקת של הצעיר המנהל זמן,

 יכול זמן כמה ״אך האיכרים. התאחדות
רגשות?!* על רק לחיות האיכר

אחרי הכביש. לאורך השלטים
 קיים לזכרון־יעקב הכביש בסתימת האיום

 קיבל יום באותו הבטחתו. את אשכול לוי
 ב־ הכורמים נציגי את ממושכת לשיחה

 להפנות לכורמים הבטיח הוא זכרון־יעקב.
 המלצתו עם ,לשר־ר,חקלאות הבעיה את

הכאוב. העניין את לסדר האישית
 נתקבלו מכן לאחר ספורים ימים ואמנם,
מהפ כתוצאה גבתי. חיים על־ידי הכורמים

 של ■ משמחת הודעה באה השניה גישה
 להקציב מוכנה הממשלה משרד־החקלאות:

היין. ענף לעידוד לירות מיליון חצי
 קצרה. היתד, הכורמים של שמחתם אך
 רק המכסה הזה, הסכום את שגם התברר

 להקציב הממשלה מוכנה מהגרעון, רבע
ברי כהלוואה אלא רגילה, כסובסידיה לא

 בכוח התפרץ האיכרים זעם רגילה. בית
חדש.

 לציבור. ישר לפנות החליטו הם הפעם
של נתלו הכבישים, ליד הארץ, כרמי בכל
 בסכנה! הזה' ״הכרם רבי־משמעות: טים

 שגס אלא אותו!״ להמם עומדת הממשלה
 שלטי־ד,בחירות בים טבעו אלה שלטים

המפלגות. של

כו־ןרגל
שופט א ה שר□ של

ב האחרונה בשית ניצבו נעלמים שני
 מבאר• הפועל קבוצות הכדורגל: אוהדי פני

ל החדשות העולות וממחנה־יהודה, שבע
הלאומית. ליגה

לפתי עד ניכרים להישגים זכו השתיים
 בעלות־ קבוצות ד,דבירו הכדורגל, עונת חת
ה לעשות הגדילה ידידות. במישחקי שם

 את שבוע לפני שהביסה באר־שבע, פועל
ב הצופים .0:5 בשעור פתח־תקווה מכבי

 בהם וביפו, בבאר־שבע הכדורגל מגרשי
 הכל להפתעה. חיכו הקבוצות, התמודדו

 של החדשות הכוכבות ששתי לכך ציפו
משהו. שוות הן כי תראנה הלאומית הליגה

 התנפצה השבת, מישחקי נסתיימו כאשר
לרסי ובאר־שבע מחנה,־יהודה של האגדה

 להם ביריבים נתקלו הקבוצות שתי סים•
עתה. עד רגילות היו לא

 התנפצה הראשונה האגדה "1 לנו ״הלך
 מתי כבר ששכחו המקומיים, בבאר־שבע.

ה נגד להתמודד נאלצו במיגרשם, הפסידו
 מסיור מכבר לא שחזרה פתח־תקווה, פועל

ל היה לא שהסיור היה נראה באמריקה.
.1:4 בתוצאה ניצחו הם חינם.

ה הקבוצה קפטן המשחק לאחר סיפר
שיחקו ״באר־שבע סטלמך: נחום וותיק

 יותר עוד שיחקנו אנחנו אבל טוב, דווקא
 — הולך וכאשר לנו. הלך פשוט טוב.

 גולים, שלושה שם שרעבי ציון מנצחים,
 בבאר־שבע גם אחד. עוד קאופמן ובועז

 פתח־ הפועל נגד להפסיד להתרגל צריכים
תקווה.״

 הצופים קיוז היפואי, בלומפילד באיצטדיון
 ממחנה־ הזהובות החולצות ,מלובש לגדולות

 ה־ שלבי ברוב אמנם שלטו הם יהודה.
 התמוטטו, הסיום שלקראת אלא מישחק,

תל־אביב. להפועל מהפסד בנם ניצלו
 שניים ללא למשחק עלו המחנה אנשי

 שמן, ואלקנה אהרוני יוחאי מכוכביה,ם:
 המגרש קבוצתם. הנהלת עם המסוכסכים

 הקבוצה, של השלישי לכוכב פתוח נשאר
 בקבוצתו, הטוב אמנם היה הוא רצון. בני
 ברוב אך התל־אביבים, בהגנת מבוכה זרע

 התל־ הבלם על להתגבר הצליח לא המקרים
פרימו. דויד המבריק אביבי

 שני עם שיחקו תל־אביב הפועל שחקני
 על רב זמן נראו שלא ותיקים, כוכבים
 אל־ דני השוער השניים: הכדורגל. מגרשי

 את הכזיבו לא טיש גדעון והרץ קיים
 רצו רק חבריהם שאר הרבים. האוהדים

 שוכחים כשהם הכדור, עם ושוב הלוך
שערים. להבקיע
 התיקו לתוצאת הישירים הגורמים אחד

מזר שמעון המישחק •שופט היה המאופס,
 הוא ברורים מיקרים בשלושה לפחות חי.
 אחד־ ממרחק עונשין לבעיטות שרק לא

 שחקני את פעמיים כך קיפח מטר, עשרה
תל־אביב. שחקני את אחת פעם המחנה,
 אחת: בעובדה התנחמו המנוצחים אוהדי

 כבר תינתן במנצחים לנקום ההזדמנות
 של החדשות ההוראות לפי כי השבוע.

 כל הקרובה בשבת תתמודדנר, ההתאחדות,
השבוע. ביניהן שלחמו קבוצות אותן

ר בו ש ת ל □ א □!׳ שח ה
מתג הישראלי הכדורגל של השערוריות

שבועיים חלפו שכבר למרותי לאיטן. לות

האשמו את ההתאחדות פרקליט הגיש מאז
 הלאומית הליגה מקבוצות שש נגד תיו,

הצלי לא עדיין הרי ),1463 הזה (העולם
 להכוס השחיתויות לחקירת הוועדה חה

העדים. את ולשמוע האשמות לעובי
 הראשונה הישיבה תאריכים. הסרים

 ל־ רבה לאי־נעימות גרמה ד,תעדה של
 מיד יפה. צבי ההתאחדות, של עורך־דינה

קבו של פרקליטה הראה הדיון תחילת עם
 כי גלעדי, ברוך תל־אביב, בית״ר צת

 שלא בתקנון סעיף על־פי נאשמה קבוצתו
 עברה הנטען, לפי שבו, בזמן קיים היה

ה פרקליט העבירה. את בית״ר קבוצת
 התאריכים את לבדוק שכח פשוט התאחדות

הרלבנטיים.
 השחקנים של חתומות הודאות לנו ״אין

 ישיבה באותה אמר משחקים״, מכרו הם כ־
 חיפה. מכבי נציג גורמן, גדעון עורך־הדין

 שהם הסכומים על קבלות גם לנו ״אין
 של הקלטות זה לנו, שיש מה קיבלו.
 מסויימים אנשים על־ידי שנאמרו דברים

מסויימות.״ בנסיבות
כדור להעמיד הנראה כפי מתכתן גורדון

ב אמרו שלטענתו, דברים, מול גלנים
ש מבלי משרד־חקירות, חוקר של אוזניו

 חקירתם על־ידי מוקלטים. דבריהם כי ידעו
ל השחקנים, את לשבור גורדון מקווה
שלמות. הודאות לידי אותם הביא

הוועדה בפני השבוע המתברר בתיק

 הפועל קבוצת את חיפה מכבי מאשימה
 תל־אביב. לבית״ר משחק במכירת רמת־גן
 שחקני כל את כעדים לקרוא בקש גורדון
 הוועדה אותם. לחקור כדי רמת־גן, הפועל
לבקשתו. להיענות סירבה

 רזיאל: עורך־הדין הוועדה, יו״ר הסביר
ל לדרוש יהיה אפשר שיטה אותה ״לפי

 הלאומית, הליגה שחקני כל את הזמין
 סוף.״ לדבר יהיה לא כך אותם. ולחקור
 שחקני של בחקירתם להסתפק יאלץ גורדון

מאמ ושל לוי, ושלמה כהן ראובן רמת־גן,
שוייצר. דויד דאז נם

 נראו בחקירתו להצליח גורדון של סיכוייו
 שיודה שחקן כי קלושים. השבוע בראשית

 לגרום עלול מישחק, למכירת קנוניה ערך כי
שלו, הספורטיבית הקאריירה לסתימת בכך

סלילית. בעבירה להתחייב אף ואולי

□ ת ארב □פרו
 ראש גם בטבריה. כדורגל אוהבים כולם

 עם בהפגנה השתתף אפילו פעם העיר.
ה משרדי לפני טבריה, הפועל קבוצתו,

לכדורגל. התאחדות
 הפועל של מצבה היה האחרונה בעונה

ל ירדה היא בסופה מאוד. עגום טבריה
 נשכרים שיצאו הבודדים אחד א׳. ליגה
צחר. משה ראש־העיר מכך:

 חיבבו לא רבים טבריינים כדורגלנים
 בעונה ישחקו הם כי הרעיון את כלל

 חיפשו זם1 העליונה. בליגה לא הקרובה
להצטרף. יוכלו אליהן לאומיות קבוצות
 טבריה הפועל רץ לעבור: השואפים אחד

 בליס עבר העונה בתחילת בלים. דויד
 הגדול המיספר את שקלטה לקבוצה )24(

 אחרות: מקבוצות כדורגלנים של ביותר
 בלים של להעברתו ד,מו״מ תל־אביב. בית״ר

 ועל־ידי בית״ר קבוצת הנהלת על־ידי נוהל
 ייצג הטברייני הצד את פוקס. אלי מאמנה

 שפרחו השמועות צחר. משה ראש־העיר
 סכום קיבל ראש־העיר כי טענו, בטבריה

למאמציו. כתמורה ספרות ארבע בן
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