
תצפית
שיטרית בבור מןתו שאחרי שהו׳כל סיכוי יש •

ך אריןוזורוב. חיים רצח כפרשת חדשים גילויים יתפרפטו ש מ ב
ח בידי כי דעות, הריבידיוניסטים בקרב רווחו השנים כל שנן המנו  ידיעות י

ת שניםב כן על רמו עצמו שיטרית שע.3ל מאחריות אותם המשחררות האחרונו

רה. נושא על רישומים השאיר כי מקווים ועתה רבר, ליודעי

שותפיי בין להתפתח עשויים כספי רקע על חיכוכים •
ש, גח״ל. מי עדיין החייב הגו  סכו

 לכנסת, הבחירות מאז ענקיים כסף
 קרן גם קשה. כספי במצב נמצא

 הפעולה קרן וגם חרות, של תל־חי
כס מזרומות אינן הליבראלים, של

ם כנדרש. פים לפ עשויים החיכוכי
ח״כ מנהיג כשיתבע רוץ, ם,  הליבראלי
ת את לחלק ספיר, יוסף  בין החובו
חש לצעדיו: ההסבר השותפים. שני

ש, פילוג מפני שו מאו עקב הגו

מפלגתו את שישאיר חרות, רעות

ספיר

ת עם בו לה. לא חו

כ יוגש המושכים חוק •
 הוקפא הוא לכנסת. זאת כל

ת בגלל בשעתו, ת התגובו ש החריפו
שבים בתוך עורר הוא ובקרב המו

בתוך הלחץ התחרש שוב עתה ובאו. שקרבו הבחירות ובגלל הרחב, הקהל

ת לשלול שבא הדראסטי, החוק את להעביר מפא״י  מחברי־מושבים רבות חרויו

 הכנסת שולחן על שוב יונח שהוא להניח ויש המפלגתי, למנגנון ולשעבדם

שבועות הקרובים. ב

התקבלה, כבר כך על החלטה תחוסל. ופיתוח שיכון חכרת •
 התקוות את הצדיקה לא הממשלתית שהחברה מכיוון האוצר, בצמרת למעשה,

שוב גורם בה. שנתלו פרטיים בקבלנים הענקית החברה התחרות פחות: לא ח
 והביאה מחאות, עוררה וציבוריים

חחי־ מהם. כמה של לפשיטת־רגל

ויס הדרגתי הנראה, כפי יהיה, סול

ן תיים הקרובה. השנה תו

פולאק

שהתפר פולאק, יצחק 0
 הקרקעות עיסקות כשל סם

ממשוף, למאסר ונדון שלו,
כחנינח. הנראה כפי יזכה
ממאסר: המוקדם לשיחרורו התנאי

מ וחלק אשתו הארץ. את שיעזוב

ו ישראל, את עזבו כבר משפחתו
 יצטרף פולאק בקנדה. כיום יושבים
שם. אליהם
חרי? עבודה סכסוך •

ל וולקני כמכון לפרוץ עלול
שהנ לאחר החקלאות, חקר

ככל דרשו המדינה שירות ונציבות החקלאות משדד הלת
ן ק ו מכון והחוקרים המדענים שכל 8ת באמצעות נובחות־עבודה, רישום ינהלו ב

פה החליטו זה, נוהל מלקיים פטורים אקדמאים כי הטוענים המדענים, שעון.

דון מגע כל לקיים ולא בנושא לדון לא אחד  המדינה, שירות נציבות עם בני
במלואו. החוק את לקיים דעתה על העומדת

 צפו־ מרעישה הפתעה •
 של המפורסמת בפרשה ייח

אלי עם נזרי פרלה יחסי
י י בן אין לוין♦ ב טחון שום כמו  ב

ת אבל יתבצע, שהדבר קיי התוכני
נעצר תלונתה סמך שעל רלח,פ מת:

לו. להינשא עומדת ונכלא, בולקין

ה תיערך לפועל, הדבר יצא אס
 כך ועל־ידי בית־הסוהר, בתוך חופה

בבית־המשפט להעיד פרלה תוכל לא

בעלה. אז שיהיה מי נגד

ה שערוריה תתפוצץ •
ה מקבוצות באחת קשורה
הישר הכדורגל של צמרת

. י ל עסקנים, בין סיכסוך הרקע: א
פרלה

שלטון על ביניהם המתחרים תקציביה. על ובעיקר עצמה, באגודה ה

יגבר התחתון העולם אנשי בין חשבונות חיסול של גל •
מכניסת השאר, בין הנובע, למשטרה, ההלשנה מיקרי ריבוי הרקע: ויגאה.

ם ויותר יותר שעי תון. מן כתוצאה התחתון, העולם שורות אל חדשים פו המי

רגן בהלשנה, המלחמה מן כחלק פוש של מיוחד בית־דין מחדש לאחרונה או
אלה. בהלשנות בעיקר שידון עים,

 ל- אנשים עשרות תזמין ״אל־על" שחברת לכך צפה •
החדש. ה״כואינג״ מטוס של טיסות־בכורה

במדינה
העם

ד ראו־־ם בו כ ל
 ד,וברז לעולמו; הלך וקשיש אהוד שר

 אלפים לחצי־התורן, הורדו הדגלים אבל, יום
ממלכתית. בהלוויית כבוד לו חלקו

לכבוד. ראוי היה שיטרית שלום בכור
 הוא שלה שנמל־הבית השלושה, האוניה

 ואשר ישראלי, דגל תחת שהפליגה חיפה,
 כולו כמעט ופיקוד צוות היה סיפונה על

 חופי מול הסוער בים נעלמה ישראלי,
איטליה.

 הידיעה התקבלה שבו הראשון ביום רק
 (ידיעות אחד עתון מצא .או.ס,0ה קריאת על

 רוחב לכל הידיעה את לתת לנכון אחרונות)
 נדחקה כבר למחרת שלו. הראשון העמוד
ה הדראסטיים, החיפושים הצידה. הידיעה

 השברים גילוי המשפחות, של הנוראה חרדה
 נמסרו אלה כל — ההפוכות וסירות־ההצלה

 ידיעות היו כאילו והרדיו העתונים על־ידי
מה־בכך. של שיגרתיות
מת דעת־קהל היוצרים המכשירים וכאשר

 גם כך אותו קיבלו האסון, אל כן ייחסים
הקהל. של גדולים חלקים
שונתה, לא ברדיו מוסיקה תוכנית שום

 בזהירות, מיבצעיו את מתכנן היה הוא
 לעבר־ ונמלט העשירים, של ממונם את נוטל

או חסרת היתד, הבריטית המשטרה הירדן.
 עצמו על שיקח קצין שום נמצא ולא נים,
 אבו-אינדריס, את ללכוד — המשימה את

למשפט. ולהביאו
 במחוז החקירות על באחראי שנזכרו עד
שיטרית. שלום בכור — חיפה

 ניגש שיטרית ולרוחבה״. ״לאורכה
שוט שני עם יחד המרץ. במלוא לעבודה

 להתחקות לעבר־הירדן, יצא טבריינים, רים
 לאורכה אותה ״סרקתי השודד. עקבות על

ואספ עמקים ירדתי הרים, עליתי ולרוחבה.
 אבו־אינדרים,״ של התיק לתוך מלה כל תי

ה וכשהושלמה בהנאה. שנים כעבור סיפר
 תפם למארב, משטרה משמר יצא חקירה,

 את כשעשה הירדן, גדות על השודד את
חדש. שוד לבצע דרכו

רי מאסר, שנות 18ל־ נשפט אבו־אינדריס
 אז רק אך ושוחרר. מהם שלישים שני צה

 עבודה, לו לתת רצה לא איש צרותיו. החלו
 להמלצה שזכה עד לפניו. הלך הרע שמו כי

עצמו. שיטרית שלום בכור של מפיו חמה,
מיוחד פושע היה ״זה שיטרית: הסביר

שיטרית
יריבים״ לי ואין אויבים לי ״אין

 על הוכרז לא לוודאית האבידה וכשהפכה
 רבתי, תפילת־אשכבה נערכה לא אבל. יום
 לא הקולנוע בתי טכם־התייחדות. לא גם

חיפה. בנמל־האם אפילו אחד ליום שבתו
 עם של אדישות זו אין הים. של הגב

 מכל להתרגש מרבה זה עם שכן קשוח־לב;
מיקוש. של קורבן ומכל תאונת־דרכים,

 הזה העם של הזרות מן באה האדישות
 מנותקים היהודים היו דורות עשרות לים.

 חופים, בארץ התנחלו כאשר וגם הים, מן
 את גם הים. אל הגב עם לחיות המשיכו
 מעדיפים במיקרה לא כך. חינכו ילדיהם

 שדייגים בקלה על קרפיונים־של־בריכות
האט של הרחוקים במימיו דגים ישראליים

לנטי.
 הפתוח הגבול רק אינו הים ישראל, לגבי
 חיוני. קו־מחייה מונח גם פניו על היחידי.

 שאינו לאומי תפקיד מילא השלושה צוות
 משק־גבול של מתפקידו בחיוניותו נופל

קרבית. מיחידה או
כבוד. ליותר ראוי הוא

אישים
הארץ בן

 הטיל אבו־אינדריס, מוחמד הנוראי, השודד
העשרים. בשנות פלשתינה על חיתיתו את

 חייב היה אותו, שרדף מי שאפילו במינו,
 שדד לא הוא מעט... אותו שאהב להודות
 בארץ־ישראל שגזל מה כל להתעשר. בשביל

 היה — אוהו! כביר, גזלן היה והוא —
 מאות מזמין היה ושם לעבר־הירדן, בורח
 ומלביש ולשתות לאכול להם ונותן עניים
 והיה ראש ועד רגל מכף ילדיהם ואת אותם

 השוד עד — אותם ומארח אותם משמח
הבא.״

הב שגילה האיש כולם״. את ״אוהב
 מת הזו, הרובין־הודית לרוח רבה כה נה

ל בדיוק שבוע לב, התקפת לאחר השבוע
 שבועות וארבעה ,7271 הולדתו יום אחר

ה כשר שנה 18 בת כהונה שסיים לאחר
הראשון. הישראלי משטרה

ב שיטרית שירת אותו בישראל, המשטר
הופ הוא כלפיו. טובה כפוי היה נאמנות,

 העלובים הממשלתיים המשרדים אחד על קד
 בו כיהנה רבות שנים כשבמשך ביותר,
 את שכילכלה מושחתת, משטרתית צמרת
 אזרחים בעיני כלל. לשתפו מבלי צעדיה
ל שזכה מקצועי״, כ״ספרדי הצטייר רבים
 הפלייה של מציאות להסוות כדי שלטון נתח

ולאומית. עדתית
 בממשלה שירותו את ראה שיטרית אולם

מר את הקדיש שלמענה לאומית, כשליחות
חייו. בית

עד בעבודתו, לאביו עזר בצעירותו, פעם,

ה העולם10 1535 הז


