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ליסבו־ יעקב של ופזרנותו נדיבות־ליבו

 את האחרונים בשבועות עוררה )40( נה
 של מדור־הרמאויות חוקרי של תשומת־לבם

 העובדה למרות כי תל־אביב. מחוז משטרת
 פעם שירת הקומה ונמוך השחרחר שהגבר

 במדור־ חדשות פנים היה לא הוא במשטרה,
ל היטב מוכר היה ליסבונה הרמאויות.

הקודמים. מתעלוליו המחוז בלשי
 להפיץ לו הפריע לא המשטרתי עברו

 הונאה במעשי ולהסתבך כיסוי, ללא צ׳קים
אח חודשים לפני אותו שהביאו אחרים,

 אז נשפט הוא הנאשמים. ספסל אל דים
 למוטב לחזור הבטיח על־תנאי, למאסר
 חתימת״ מתנוססת שעליהם שלצ׳קים ולדאוג

ערך. יהיה ידו
ל המשיך ליסבונה אך עשיר. סוחר

 קנה שמאל, ועל ימין על כספים פזר
 ונראה יקרים, תכשיטים מידידותיו לכמה

 ולבי־ לעיקוב המדור־המרכזי אנשי על־ידי
 במחיר יקרות סחורות מוכר כשהוא לוש

נמוך.
 אלמוני על תלונות שקיבלה המשטרה,

 במירמה, סחורות שונים מסוחרים שהוציא
ל השוטר כי גילתה לאחד, אחד צרפה

 עשיר כסוחר עצמו את להציג נוהג שעבר
 יותר מאוחר שרק בהמחאות המשלם בהווה,

ש בחיפוש כיסוי. להן אין כי מתברר
 של חותמת המשטרה גילתה בדירתו נערך

 העלתה קצרה בדיקה בע׳־נו. רפיד חברת
 של דמיונו פרי היתר. חברה אותה כי

החשוד.
 של מידיו להמלט הצליח נעצר, ליסבונה

 המשטרה, לתחנת אותו שהוביל השוטר
 שנתפס, לאחר נמלט. כעבריין מייד הוכרז
 בתל- השלום לבית־משפט השבוע הובא
 פרקליטו, פקודת־מעצר. הוצאת לשם אביב,

 לבקשת התנגד מקרין, דרור עורך־הדין
ל חייב בית־המשפט כי טען המשטרה,

ל מרשו, של המשטרתי בעברו התחשב
בערבות. ולשחררו לדיברתו האמין

 שהיה שטינברג, חיים השלום שופט
 לבקשת להענות סירב קצין־משטרה, בעצמו

 לפנים לנהוג יכול אינו כי הסביר הסניגור,
 שוטרים. בעבר שהיו ברמאים הדין משורת

 סירב אך ימים, לעשרה נעצר השוטר־לשעבר
חוקריו. עם פעולה לשתף
ב שירת עת בעבר, הכיר כי טען הוא
 החקירה, שיטות כל את במשטרה, עצמו

לטובתו. לנצלם עתה יוכל וכי

חיים דרכי
הג ת הנ העוזר ו

 בתדירות כסדרו: הכל התנהל עתה עד
 כי ישראל אזרחי התבשרו כמעט־קבועה

 כספת ועוד נשדדה יהלומים מלטשת עוד
פוצחה.

הו שעצרה, מי את עצרה המשטרה
נאל שהיתר, עד ולבלוש, לחקור סיפה

החשודים. את לשחרר צת
 אינסוף תעלומת המעגל. נשבר השבוע
 מעתה יוכלו היהלומנים נפתרה. השרידות

 היטב לבחור ידעו רק אם בשקט, לישון
 הפרטיות, בדירותיהם עוזרות־הבית את

הפרטיות. מכוניותיהם נהגי ואת
 בורסת של הכללי המזכיר וטכע. אופי

 שיגר כהן, מיכאל הישראלית, היהלומים
 היהלומנים, כל אל פנימי חוזר השבוע

מש ממקורות לו שהודלף סוד להם גילה
 על ואילך מעתה להקפיד יש טרתיים:

פרטיים. ונהגים עוזרות״בית בחירת
 כהן, לדברי העובדים, והנהגים, העוזרות

מעבי על־ידי נצטוו התחתון, העולם בשרות
 מפתחות את היהלומן מבית לגנוב דיהם

 בטוחה חדירה לאפשר מנת על המיפעל,
 קיוו כך, הכמוסים. היהלומים אוצרות אל

ב לשים בשקט, לעבוד יוכלו השודדים,
יט שאיש מבלי היקר האוצר את כליהם
רידם.
 לבדוק יש למכה, רפואה להקדים כדי
 ולתהות נהג, כל של אופיו את מעתה

עוזרת. כל של טבעה על
 להשאיר אין המזכיר, מיעץ בטחון, ליתר

 או המכנסיים בכיסי המיפעל מפתחות את
 סתר במקום אותם לשים ״אלא החליפה,
המפור לאנשים ידוע יהיה שלא בדירה,

צרי שאינם לאנשים כן וכמו לעיל, טים
מקומם.״ את לדעת כים

ישראל, יהלומי על ושלום
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הנערה
הוריה עם

 של בריכת־ןנשחייה מדרגות על מבאג, מרים
 עלתה עתה שזה ,13 בת נערה היתה אז רמלה.

העולים. בעיר היסודי בבית־הספר ולמדה ממרוקו,

ג י ^ 1■ • 1  טולידאנו, הרב בעלה, מות אחרי מעסיס ימים ■1
11/ | \ 1 / 1 |  שחורים, לבושה כשהיא סבאג, מריס נראית 1|

.20 בת צעירה אז היתה היא ירושלים. ברחובות לקניות בצאתה

 השלישי האדם
טולידנו שלמדים

 פורסמה שתמונתה האחרונה פעם ך*
 את שחורים. לבושה היתד, היא ברבים,

 שר בעלה, מות על האבל צעיף כיסה פניה
 יעקב תל־אביב של הראשי ורבה הדתות

 הסנדלר בת סבאג, מרים טולידאנו. משה
 ממנה הקשיש לרב שנשואיה מרמלה, העני

 בדיחות למאות מוקד הפכו שנה 60ב־
 בעלה מות עם הפכה טובות־־או־רעות־לב,

 רגשי בעיקר אחר. מסוג לרגשות מוקד
האכז הבדיחות על בחרטה מהולה חמלה
ז ריות.

 לחדשות, טולידאנו מרים חזרה השבוע
 במשך ששאלו אזרחים משמחות. בנסיבות

ו איתר״ קרה מה האחרונות השנים חמש
 יבואו לה, טוב כי לשמוע כמהים היו אשר
ה הצעירה האלמנה כי סיפוקם. על עתה

חוטי את טוותה בארץ ביותר מפורסמת

 הנשואין. סף על עתה ועומדת מחדש, חייה
★ ★ ★

מרים ש? הבהור
ת ך•* ל ה ד מ קו  מספר הבית של השניה כ

2 ן נפ בירושלים, שמואל־הנביא ברחוב ,1
רחו לעתים רק האחרונים בחודשים תחה
כני עם שניסתה, המפורסמת הדיירת קות.
לק לחיסכון, בשיכון החדשה לדירה סתה
 התחילה שכניה, עם הדוקים יחסים שור

 קניות, לערוך כדי רק יצאה בביתה, להסתגר
משיחות. התחמקה
 השכנים, ניחשו איתר״״ בסדר לא ״משהו

ל יכולה איננה עדיין כי הסברה את העלו
 הם רם־המעלה. בעלה של מותו עם השלים

 הצעירה הרבנית אבל אותה, לדובב ניסו
התחמקה. )25(

התכו ביקוריו נעלמו לא השכנים מעיני
 המרכיב וגבר,־קומה, שחרחר גבר של פים

 של צורה לו המשווים חסרי־מסגרת, משקפיים
 חשבו בו, התעניינו לא הם סולידי. פרופיסור

 המבקר משרד־הדתות, שליח הוא כי תחילה
כא לצרכיה. דואג משרדו, בשליחות אצלה

 נפוצה יותר, תכופים הביקורים נעשו שר
 הוא הקשיש הגבר כי הגירסה השכנים בין

 מבקר לאלמנה, הדואג הרב, של בן־משפחתו
 בדירה הבדידות את מעט להפיג כדי אצלה

החדרים. שלושת בת
 זמן לאורך להעלים יכלו לא השניים אך

 יחסים אלה היו לא ביניהם. היחסים טיב את
 של לא גם לבת־חסותו, אפוטרופוס בין

 מרים רמת־מעלה. לאישיות פקיד־מדינה
 יחד מטיילים נראו הנאה והגבר טולידאנו
בקלי וצוחקים בערנות משוחחים בשכונה,

 שכונת־הבוכרים, של האחרון ברחוב לות.
 על מדברים החלו שטח־ההפקר, עם הגובל
 מרים של ״הבחור״ כעל הקבוע האורח

טולידאנו.
עדיין כים ידיד★ ★ ★

 טולי־ מרים את פגש אכיקסים *צחל!
 היתד, היא כאשר הראשונה, בפעם דאנו י

 אז שהיה אביקסים, הדתות. שר של אשתו
 בדירה ביקר המרוקאית, העדה ועד חבר

ב המלכים במלון טולידאנו הרב ששכר
 הרב עם קשרים היו לאביקסיס ירושלים.

 בעל־דפוס, הוא שכן מקודם. עוד הראשי
תור וספרות קודש ספרי בהדפסת המתמחה

 כמה להדפסה לו הביא טולידאנו והרב נית,
הספרותיות. מיצירותיו

 שהוא יום יבוא כי אביקסיס חשב לא אז
 הוא לאשה. טולידאנו מרים את לשאת ירצה
 אל גישתו וכל לילדים, ואב נשוי אז היה

 כבוד של גישה היתר, הצעירה הרבנית
הקשיש. לרב נשואיה בזכות
 בלבד חודשים חמישה הרב, מות עם
 חייב עצמו את אביקסיס ראה נשואיו, אחרי
 ידע, הוא לאלמנתו. כלשהי בצורה לדאוג

 עם לנשואיו שהתנגדו המנוח, הרב בני כי
מלחמת עליה הכריזו הצעירה*, הגרושה

 מריס היתה הדתות לשר נשואיה לפני *
התגר בן־עדתה, לצעיר קצרה תקופה נשואה

קצרה. תקופה כעבור ממנו שה

ן ן ן ן ך ו ך ■ ■  עומד כשהוא הניראה טולידאנו, הדתות לשר נישואיה טכס אחרי *
| 1]■ |  ברמלה. אבו־חצירה יצחק הרב של בביתו נערכה החופה מימין. |

המשפחה. לידידת אחריכן שהפכה אבו־חצירה, הרב של מבנותיו אחת נראית משמאל


