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 מוסמר פיג׳ו מוסד נפתח
והמרכז תל־אביב לאזור

 את אלו בימים חונך בע״מ, לובינסקי דוד והמרכז, תל־אביב למחוז פיג׳ו סוכן
 מהמוסך 4 (פי מ״ר 4000כ־ של שטח על משתרע החדש המוסך המורחב. פיג׳ו מוסך

בארץ. והמשוכללים מהגדולים והוא הקיים)
צרפת. פיג׳ו, ביהח״ר מהנדסי ע״י נעשו הספציפי הציוד ואספקת הפונקציונלי תכנונו

ביהח״ר. ע״י מוסמך מהנדס בהשגחת נמצאים המוסך שרותי כל
 יקיפו ומחלקותיו והמרכז תל־אביב במחוז פיג׳ו מכוניות את ישרת המורחב המוסך

 גלגלים, וכיוון איזון מנועים, חידוש כללית, מכונאות כגון: הרכב, שרותי כל את
 שילדה, ליישור מיוחד מיתקן עם רכב וצביעת פחחות אורות, וכיוון רכב חשמלאות
וכו׳. אוטומטי מיכון ע״י מרכב רחיצת (בקיטור), שילדה ורחיצת רכב חשמלאות

 ברח׳ החדש, למוסך זה בשבוע כבר הועברו החילוף חלקי ומחלקת שהמוסר בעוד
 בו וירוכזו ת״א, 16 שונצינו ברח׳ הקיים פיג׳ו בנין ישופץ — בתל־אביב 5 תובל

מכירות. ומחלקת תצוגה אולם הראשי, המשרד
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)12 מעמוד (המשך
 השלישי וגם עזר, לא השני גם לשווא. אך
 את אבלין נטשה המריבות וכשתכפו לא.

 לבית ילדיה שלושת עם עברה הבית,
בבאר־שבע. אמה

 הביתה, להחזירה תחילה ניסה באייר
 כשורה. חייהם יתנהלו מעתה כי הבטיח

 שוב ניסר, הוא בתוקף. סירבה אבלין אך
שהת עד ושוב. שוב סירבה והיא ושוב,
 ממנו ביקש הקאדי, בלישכת הבעל ייצב

 כשנוכח גירושין. לטכס האשד, את שיזמין
 נקט לבוא, מוכנה היא אין לטכס גם כי

גירו על הצהיר חוקית, מוסלמית בשיטה
 הלישכה את ועזב נוכחותה, מבלי שה

לב. וטוב שמח
נד הקאדי, בפני אבלין הופיעה אז רק
 מגורשת. היא למעשה כי לשמוע המה
 להתגרש, סירבה כי לקאדי הסבירה היא
 בפני להעמידה יוכל הבעל כי ידעה ולא

 הציע הקאדי נוכחותה. בלי מוגמרת עובדה
 גילתה וכשפנתה, למשטרה, לפנות לד,

 עומד המוסלמי החוק מרעישה: תגלית
 מיוחד סעיף אך הגבר, של לצידו אמנם
קון בחוק שין -דיני תי  עומד 1959 משנת עונ

מני רשק איש ״התיר האשת: של לצידה
 בשעת באין האשת, של בורחת על שואין
 בית־משפנו של סופי פסק־דין תקשר התרת

 האשת את המחייב מוסמך, בית־דין או
שנים.״ חמש נזא/סר דינו זו, להתרה
 לבאייר עזרה לא לוחמים. ביד נשק
 המשולשת הכרזתו את הכריז כי הטענה

 גם לו עזרה לא הקאדי. של עצתו לפי
 קאזיס, חיים עורך־הדין סניגורו, טענת
 בפירוש זה במיקרה נוגד המדינה שחוק

רדת. חוקי את
 הישראלי החוק כי קבע קנת השופט

 תחולת את להגביל כדי במיוחד כאן בא
 כי בעובדה בהתחשבו אך הדתי, החוק

 החוק לפי שהתנהל הראשון המשפט זה היד,
מאסר. חודשי שישה רק לנאשם גזר הנ״ל,

 מדוכא, כה היה לא עמאש כי יתכן
 המחוזי בית־המשפט מאולם שהוצא בשעה

 עלול משפטו כי ידע אילו בתל־אביב,
המוח בתחולתם הלוחמים בידי נשק להוות

 האישות חיי על כלשהם דת חוקי של לטת
ישראל. אזרחי של

חינוך
ש רוח הקוד

 נגד באשדוד, לפרוץ עומד חדש מרד
העירוני. החינוך על הדתי המיעוט שלטון

 במיסגרת מפלגתיות, מקנוניות כתוצאה
 הישראלית בעיר נוצר העירונית, הקואליציה

 בתי־כנסת, 22 בה יש מוזר: מצב החדשה
 ויש אחד, מניין רק המשרתים כאלה מהם

 מהם יסודיים, בתי־ספר תשעה רק בה
תורני. אחד

 המסד״ל כי בעובדה נעוצה לכך הסיבה
 מאז העירונית, החינוך במחלקת שלטת
 כששלטה הנמל, עיר של הראשונים ימיה

 הפנים. משרד מטעם ממונה מועצה בה
 היה ההם בימים החינוך מחלקת ראש

לשנ יותר מאוחר שנשפט פרידמן, מרדכי
ציבור. בכספי מעילות באשמת מאסר, תיים

 מערכת בתקופת אמנם התנהל משפטו
 לפני המקומית, למועצה הראשונה הבחירות
ה לשליטה הזיק לא הדבר אך שנתיים,

 אותה נתונה היתד, מפא״י כי בחינוך. דתית
ה ראש חיים, רוברט עם במלחמה שעה

 המצב, את ניצלו והדתיים הראשון, מועצה
לקואליציה. להיכנס נכונותם חמורת

 החינוך על מלאה שליטה קיבלו ר,ם
ה הציבור את זו בדרך קיפחו האשדודי,

 לאחרונה התבררו הקיפוח מימדי חילוני.
 החינוך, מחלקת של פנימי דו״ח באמצעות

 להפיצו דאג הוא מקומי. אזרח לידי שנפל
 בבתי־ספר לומדים שילדיהם הורים בקרב

זעמם. את בכך עורר ממלכתיים,
 חולקו לדו״ח בהתאם מנופח. מספר
 במספר ארבעה — שמחציתם כך בתי־הספר

 חילוניים. השניה ומחציתם דתיים היו —
ל 58 שונה: כבר היתד, החדרים חלוקת
ה מספרי חלוקת לחילוניים. 49ו־ דתיים

דתיים. 1977ו־ חילוניים 2405 תלמידים:
 את עדיין שיקפו לא אלה מספרים אך
 התלמידים שמספר כיוון לאשורו, המצב

בכוונה. נופח הדתיים
ה את לשכנע דואגת החינוך מחלקת
 שתש־ ,לאשדוד הבאות החדשות משפחות

ה הדתיים. לבתי־הספר ילדיהן את לחנה
 משמרת יש הכופרים אצל שלה: נימוק
 ישנם יראי־השמיים אצל ואילו שניה,

ריקים. חדרים

ה במוסדות הלימוד תנאי נוסף: נימוק
במוס המצויים מאלה יותר טובים דתיים

במיקרה. ולא החילוניים• דות
 בשפת זו עובדה מסביר הסודי הדו״ח

 לחינוך מקציבה החינוך מחלקת המספרים:
 מקבל, הדתי החינוך ל״י. אלף 38 החילוני
ל״י. אלף 50כ־ זאת, לעומת
 הדו״ח שפרטי החילוני, הציבור זעם
 לנקודת השבוע הגיע לאוזן, מפה בו עברו
הכופ מרד כי חוששים העיר פרנסי שיא.
 את לערער רגע, כל לפרוץ עלול רים

התלמידים. נפש על הקדושה שליטתם

ם עי ש פ
ך האונס רו ב ר- ת ב

חד תופעה בולטת האחרונים בשבועיים
 נאהבי- נתניה־תל־אביב: הראשי בכביש שה

 את העתיקו תל־ברוך חוף של המכוניות
ה צירי אל החוף מרחבת פעולתם שדר,

 לתנות מסוכן כיום כי הראשי. כביש
החשוך. החוף על אהבים

 מעשה־אונס של תוצאה היא זו תופעה
 בסטודנטית שבועיים לפני שבוצע אלים,

 סגו־ במכונית חברה עם שהתעלפה צעירה
 השניים בחצות. תל־ברוך, חוף ברחבת רד,

 הבחור של הסימקוז במכונית לבלות יצאו
 תל־ באוניברסיטת ׳סטודנט הוא אף —

 חיפה־תל־ כביש לצומת ובהגיעם — אביב
 צדדית, עפר בדרך הים, לביתן פנו ברוך

 אסם בקירבת אבטיחים• למיקשת הסמוכה
מכוניתם. מנוע את כיבו עזוב

 באור הבחינו לפתע כלילה. סכין
הת הזרה המכונית מאחור. אליהם שקרב
 בחוזקה. בסינזקה פגעה במהירות, קרבה
 לעברם קפצו להתנער, יכלו שבני־הזוג לפני
שלו סכין היתד, האחד בידי אלמונים. שני
ומאיימת. פה

את השניים אילצו בסכין איום תוך
שעה מקסימקה. לצאת וחברתו הסטודנט
גרר הבחור, על שמר המתנגשים שאחד
שם, הדודג׳. תוך אל הצעירה את חברו
את בה ביצע האחורי, המושב כריות על
שאם האיום מצלצל כשבאוזניה זממו,

שלה. החבר את ירצחו — תתנגד
 הראשון, מעשה־האונס הסתיים כאשר
הת אחר־כך ודג׳.1ה בתוך הגברים התחלפו

מהמקום. להסתלק מיהרו המכונית, את ניעו
ונדה מעורפלים והסטודנטית, הסטודנט

 מנוע כי חיפה, כביש עד ברגל הלכו מים,
 הכביש על החבטה. בגלל התקלקל מכוניתם

המש תחנת עד אתו הגיעו טרמפ, עצרו
 הודעה שם מסרו דיזנגוף, ברחוב טרה

 לחקירה התיק הועבר משם ,.המיקוד על
רמח־גן. במשטרת

 עצרה המשטרה הלם..." ״קיכלתי
 לאחר אותם שיחררה אך חשודים, מספר

 האשמים הם לא כי העלתה שהחקירה
 איתרה החקירה בהמשך האונס. בביצוע

 שנגנבה ,1949 דודג׳ מכונית המשטרה
 שנערכו בדיקות המעשה. בליל מבעליה

 שהסיעה המכונית זו שהיתר, העלו בה
האנסים. את

 והדודג׳ הסטודנט של הסינזקה כי הוכח
 מזמנג־ אותוזז בזו. זו התנגשו הגנובה

 פיסות בצורת הסינוהה על הישארו שות
 היתד, כן הדזדג׳. מן שנשרו מקולף, צבע

 בפח הפגיעה סימני בין מלאה התאמה
שתיהן. של

ש הכריות בעזרת נמצאה נוספת הוכחה
האונס. סימני התגלו שעליהן בדודג/ היו

 תיש שזקן והצנום, גבה־הקומה הסטודנט
 היו שהתוקפים טען סנטרו, את מקשט

 הרגע מן הלם ״קיבלתי ורזים. גבוהי־קומה
 הספקתי לא בנו. פגעה שמכוניתם הראשון

 אלי ניגשו שניהם וכבר מזה, להשתחרר
 כלום, לעשות יכולתי לא הסכין. עם ואליה

 כל הייתי אותנו. יהרגו שהם פחדתי כי
 לזהות הספקתי לא שאפילו מבולבל, כך

 ראיתי לא שלהם הבגדים את גם אותם.
 חומים, היו שהם אומר אם אבל בבירור,

 לחקירה?״ משהו יוסיף הדבר האם
 עיניים בכליון מחכה ״אני הסטודנט: הוסיף

 השניים את המשטרה תתפוש בו לרגע
 האונס מעשה עצם חברתי. את שאנסו

 והרגו רצח ביצעו כאילו הוא עבורנו,
אותנו.״

 להתבודד ירצה כי להניח אין אז, עד
 גם כמוהו נערתו. עם חשוכה בפינה שנית

 מ־ מתרחקים שהחלו רבים, בעלי־מכוניות
 מקומות ומחפשים המקובלים, חניוני־האהבה

בהם. להתבודד חשובים פחות
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