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חדשים ואני רוצה להודות לכם על ששכנעתם אותי
לקנותה .עלי להודות ,שבתחילה היו לי ספקות
רבים ,אבל עכשיו אני יכולה לומר בכנות ,שמעולם
לא ערכתי קניה מוצלחת כל־כד )או כדאית יותר!.
אני סורגת ואורגת לכולם ,לידידים ,שכנים ואפילו
לחנויות .איני יכולה להניח למכונה והתוצאות
ניכרות היטב בתקציב המשפחה! במשך חודש זה
בלבד הרווחתי כבר מעל  650ל״י מסריגה ואריגה
עבור חנויות ושכנים .ההזמנות ממש זורמות ואיני
מצליחה למלא אחר הבקוש הרב .ידידי מופתעים מהרמה המקצועית של הסריגה שלי מפני שהם יודעים שביד
לא ידעתי לסרוג אפילו עיז אחת ,ואילו עכשיו אני סורגת את דוגמאות הז׳אקארד המסובכות ביותר תוך שעות
ספורות וזאת מפני שהמכונה שלי היא לגמרי אוטומטית ; ובכל זאת — המכונה הפשוטה ביותר להבנה ולהפעלה.
הנאה לא מעטה נגרמת לי כל עת שאני משווה את מחיר הסריגים שאני סורגת עבור בני ביתי ,למחירם בחנות.
מאחר וכל מה שאני סורגת עולה לי כמחיר הצמר בלבד ,מצאתי להפתעתי ,שהשמלה האחרונה שארגתי ,עלתה לי
כרבע ממחירה בחנות .אינני נוהגת להתפאר בדרך כלל ,אבל מצאתי לנחוץ לספר לכם על הצלחתי ולהודות
למדריכות שלכם על השרות המסור שקבלתי .אני מאחלת לכם הצלחה ומביעה בזה את הסכמתי והזדהות ,
הגמורה עם הדעה שלכל בעלת בית צריכה להיות מכונת סריגה ״אמפיסל״ כמקור הכנסה או כתחביב " . . .
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מחיר מכונת הסריגה כולל נרתיק מטלטל  395 -ל״י.
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למד מקצוע טכני בששו! הערב
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לקראת התואר :״אלקטרונאי מוסמך״
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במדינה
תולדות
ה ב ר ט הע שירי
משפט הריגול הסנסאציוני שהתקיים ב
ירושלים ,בו נאשם חליל אבו־שחדה ,ערבי
תושב יפו ,בעשרה סעיפי אישום ,שהעיק
רי ביניהם היה ריגול לטובת שרות מודי
עין של מדינת־אוייב )העולם הזה ,(1467
הגיע החודש לאחד השלבים המעניינים
ביותר.
בית־המשפט המחוזי בירושלים נענה ל
בקשת הסניגור ,עורך־הדין צבי גילאון,
לא קיבל את הוראותיו של הנאשם.
הסניגוריה טענה ,במשפט הזוטא ,כי הור
אותיו של אבו־שחדה ניגבו תחת לחץ ועי
נויים ,ועל כן אין להן שים ערך משפטי.
באחד מריגעי השיא של הדו־קרב המשפט־,
הגיש הסניגור ,בתור מוצג ,ציפורן מאצבע
רגלו של אדם ,ניסה לשכנע את בית־
המשפט כי ציפורן זו הוצאה מרגלו של
אבו־שחדה תוך מהלך החקירה .אבו־שהוד,
עצמו חזר .על גירסה זו בשבועה.
הפרם המעניין ביותר ,מבחינה משפטית,
הוא שבית־המשפם דחה גירסה זו בשתי
ידיו .בהחלטתם קבעו השופטים ,כי ה
סיפור על הציפורן הכרותה מצוץ מ
האצבע ,והוא כולו ״פרובוקציה מכוערת״,
שתוכננה על־ידי הנאשם עוד לפני המשפט.
השופטים התייחסו באי־אימון בולט ג□
ליתר הסיפורים שנשמעו מפי הנאשם תוך
מהלך משפם־הזוטא ,הסבירו כי אין הם
מאמינים כי עברו עליו יסורים גופניים
קשים תוך מהלך החקירות.
קשר שנות מאסר .בכל זאת נשאלת
השאלה מדוע נ׳פסלו הוראותיו של אבו־
שהדה? בית־המשפט הסתפק בקביעה כל
לית ביותר :״ההודאות לא נמסרו מרצונו
החופשי של הנאשם.״
אולם בעוד שאבו־שחדה ,שיצא אחרי
הסיבוב הראשון של הקרב המשפטי כ
שידו על העליונה ,זכה לביקורת קשה
מצד בית־המשפט ,ורוב גירסותיו תוארו
כבלתי מתקבלות על הדעת ,לא מתח
בית־המשפט ביקורת קשה על הצד ה
מנוצח ,הסתפק בקביעות כלליות ביותר.
למרות הניצחון בסיבוב הראשון ,מצפה
עתה לסניגור מלאכה קשה .בעיקבות פסי
לת ההודאות נאלצה התביעה לוותר על
תשעה מתוך עשרה סעיפי האישום .אולם
הסעיף העשירי ,קשירת קשר במטרה למ
סור ידיעות העשויות לפגוע בביטחון
המדינה ,הוא מספיק חמור כדי לשלוח
את הנאשם ,אם יורשע ,ל־ 10שנות מאסר.
גירסת המשפחה .למרות שגורלו
של אברשחדה נתון עתה על כף המאז
ניים ,ולמרות שהדו־קרב המשפטי סביב
הסעיף האחרון שנותר לפליטה יהיה מר
תק ,גילו רבים עניין רב בסיפור האנושי
המסתתר מאחורי פרשיית־הריגול ,שד,יתד;
או לא הייתה.
אין כל ביטחון כי פרטי הסיפור נכונים,
כי הם נמסרו מפי אדם שהוא צד בעניין.
אולם דווקא עובדה זו עשויה להטיל אור
על המשטרה ושרותי הביטחון ,כפי שהט
נראים בעיני ערבי ישראלי ,בן משפחתו
של החשוד:
״כשעצרו אותו לא יכולתי להאמין ש־
מאשימיס אותו בריגול .ידעתי שהם מכי
רים היטב את המשפחה שלנו ,ויודעים
שתמיד היינו חברים של היהודים ואזר
חים נאמנים.
״אבל אני חושב שהם 'יודעים שאבו־
שחדד ,אינו אשם .הם רק רוצים לתפוש
בעזרתו את עבד אבו־שחדה ,אחיו של
חליל ,שנמצא עכשיו ברצועת־עזה ,ושאיש
אינו יודע מה איתו.
״עבד הוא טיפוס פלילי .הוא התדרדר
אל הפשע ובילה את זמנו בעישון סמיב
משכרים .היו לו קשרים עם כנופיות של
מבריחים ,שעסקו במיסחר־סמים.
״חליל אמר לא פעם שאם אחיו היד,
נופל בידיים שלו ,הוא היה מסגיר אותי
לשלטונות .הוא היה מלשין עליו בלי
חוכמות .הוא אמר פעם שעבד אחיו מוציא
על המשפחה כולה שם רע ,ומסוגל לעבוד
בשביל המודיעין המצרי.
״מישהו הגיע למסקנה שעבד יפול לירי
שירותי־הביטחון רק אם חליל ישתף פעו
לה .אני חושב שחליל לא היד ,מתנגד,
אבל הם בחרו בדרך הקשה .הם אסרו
אותו ,העלילו עליו ריגול ,כדי להעמיד
אותו בפני אחת משתי האפשרויות :לסייס
את חייו בכלא ,או להסתנן לעזה ולהביא
משם את אחיו חי או מת.״
העולם הזה ■471

