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 לא אך כמובן, חוקית, בצורה לכיסו. לירות

שנדר. של עזרתו בלי
 לאחר ספורים ימים מיוחדת. הנחה

 בראשית פויכטוונגר, מניהול קמחי פרישת
 של החדשים למנהלים שנדר סילפן ,1966

 בשביל משהו ״יעשו כי עליהם לחץ הבנק,
קמחי״.

 הבנק מפורטת: מאד הצעה היתד, לשנדר
 חוב איגרת לרכוש מיוחדת זכות לקמחי יתן

 של בסכום מוכר, שהוא המלאי מתוך הולליס
דולאר. מיליון רבע

 שכן שנדר, לבקשת מתנגד היה לא הבנק
ה אחת הזמן באותו היתד, הוללים מכירת

 שלשנדר אלא עסק. בהן החשובות פעולות
 לא פויכטוונגר בנק מיוחדת: דרישה היתד,
 רגילים בתנאים ההוללים את לקמחי ימכור

ב אלא אחוזים, 3,5 בסך עמלה דמי של
 יותר. נמוכים עמלה דמי של מיוחדים תנאים
ה 2.5 שאר בלבד. אחד אחוז דיוק: ליתר

לקמחי. מיוחדת הנחה מעין יהיו אחוזים
ה את הנושא במערכת, המצוי במיסמך

 פוי־ בנק מנהלי מדווחים ,6.11.1966 תאריך
 לאותו עד קניותיו מצב על לקמחי נטווננר

 דולאר, 250,000 של הנ״ל ״מהסכום יום:
 לרכישת הזכות את היום עד ניצל כבודו
בערך.״ דולאר 98,330 של סכום

 במיסמך מעניינים הסכומים מן יותר אולם
 כבר היה 1966 בנובמבר כי התאריכים. זה

ש כספיים בקשיים נתון פוינטוונגר בנק
להתמוטטותו. הביאו
 ל־ טובים כה תנאים להעניק הסכים איך
 הישראלי הבנק כמנכ״ל כיום המכהן קמחי,

 כבר נכרכה הבנק שעניבת בזמן לתעשיה,
בנק אנשי כך על אמרו מה צוזארו? סביב

קמחי כגקאי
״ עמלה דמי אחד אחוז -

עיני את פקחו כבר ימים שבאותם ישראל,
הכושל? בבנק הנעשה על הם

 ה־ כאבי הידוע שנדר, התערב בכלל ולמה
 היה האם קמחי? אהרון לטובת הוללים,

משהו? לו חייב

אדם דרכי
ה א ק ת דפ ה

עית קולנו
 לקולנוע ללכת החליטה ),22( כהן כשתמר

 בו מצאה לא אבל בארנקה פישפשה חן,
כסף. בלי סרט לראות דרך מצאה היא כסף.

 המדרכה על מצאה לקולנוע, ניגשה תמר
 תלושות. ביקורות שם היו וכן ישן, כרטיס

 בנייר מאחור, וביקורת כרטיס חיברה היא
לסדרן. מלאת־שמחה וניגשה דבק,

 מתאימה לא שהביקורת מיד הבחין הסדרן
 שהתאריך ראה הוא שניה, בבדיקה לכרטיס.

וש ההצגה ליום מתאים אינו הכרטיסים של
שו הזעיק הסדרן אותו. לתקן נסיון נעשה
 לבית־ הובאה היא נעצרה. ותמר מקוף, טרת

 הצגת- לראות וזכתה שבאבו־כביר, המעצר
בכלא. הרחוב זונות מחיי חינם

לי 750 של בערבות השבוע כששוחררה
ב לקנות בזול יותר ״באמת אמרה: רות,
בלאש.״ בסינימה לזכות מאשר כרטיס, כסף

כי - להם נוחנים לא אבל - להתחתן חצים וחיאל חיה
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ה ך*  ומאוהבים. צעירים הם דרזיאל י
 הרבנות אבל — להינשא רוצים הם | |

 היא הסיבה: אותם. להשיא מוכנה אינה
תימני. ממוצא והוא — פולני ממוצא

 המשטרה, אותם רודפת זו סיבה ובגלל
להתחתן. יכולים אינם זה ובגלל

̂ו ז
ב יחד גדלו נגר, ורזיאל אקין יה ך*

 גרו הם ילדותם מאז אבו־כביר. שכונת ! \
בסימטאות. יחד שיחקו בית, ליד בית

 הלך רזיאל התבגרו, השניים עברו. השנים
 פקידות. ללמוד הלכה וחיה נגרות ללמוד

לשכונה. יחד חוזרים היו ובערבים
 בעיר, להישאר לפעמים החלו אחר־כך

 בחושך, ידיים להחזיק לקולנוע, ללכת בערב.
תקנה. ללא מאוהבים שהם מצאו ולפתע

 שני אחרי בחיבה עקבה השכונה כל
 לקדם החלו הם לזוג. שהפכו השכנים ילדי

 בחזרו השחרחר, רזיאל את בחיוכי־ברכה
 הקטנה• השכונה אל הבלונדית אהובתו עם

 של אביה אקין. לישראל הדבר שנודע עד
השערוריה. פרצה אז חיה.

 יסכים לא הוא צעק, ואופן, פנים בשום
 סוחר־סוסים כמוהו, נכבד איש של שבתו
תימני. בחור עם תתחתן מפולניה, עולה

 אמר, יקרה!״ לא זה חי, אני עוד ״כל
הנאהבים. זוג נגד למלחמה ויצא

 — בתו את אקין ישראל לקח ראשית,
 כדי עין־חרוד, לקיבוץ מיד אותה ושלח

 בחור שם ותכיר שם, ו,תעבוד שם, שתישאר
כמובן. פולני ממוצא טוב.

★ ★ ★
 משכונת ויוליה לרדמיאו כל **

ר בי כ £ המ הם הדבר. איכפת היה לא \
הת — התראו וכשלא להתראות, שיכו

 ליום. מיום גברה ואהבתם כתבו,
עד חמתו בערה לאב, הדבר כשנודע

 קורעי־ ברומאנים כמו ובדיוק להשחית.
 אל הסוררת בתו את ושילח קם הוא לב,

לארצות־הברית. לים, מעבר
 חיי את מירר גם הוא ביטחון ליתר

 מקומם. את שיידעו — רזיאל של משפחתו
אל הלילה, בחצות פעם, נכנס אף הוא

\1מ | ר |  מסו־ סוסים סוחר חיה, של \
( \ ^ | \ |  למאסר שנשפס פולני, צא |

 נשואי את למנוע מאמציו בגלל על־תנאי,
התימני. מוצאו משום רק — לאהובה בתו

 אביו את והיכה רזיאל, של הוריו דירת
 בבית־ אושפז שהלה — כך כל הזקן

ל ונשפט ל״י, 300ב־ נקנס אקין חולים.
מאסר־על־תנאי. חדשי שלושה

ה לזוג מאומה שינה לא זה כל אך
 עבדה הרחוקה, באמריקה חיה, נאהבים:

 לה, שהזדמנו עבודות ובשאר כשומרת־טף
 את שאספה וביום לפרוטה, פרוטה חסכה

 וחזרה אניד, על עלתה — הדרוש הסכום
אהובה. זרועות אל הביתה,

 נמצאת שהיא חיה של לאימה כשנודע
 המשטרד״ את הזעיקה — רזיאל בבית

 הרוצה התימני מידי בתה את שיצילו כדי
אותה. לשאת

נח שבתה האם מפי ששמעו השוטרים,
 משם להוציא וניסו רזיאל לבית דהרו טפה,

 יש?״ .מה איתם. ללכת סירבה חיה חיה. את
 לי ״אסור להצילה, שבא הקצין את שאלה
רוצה?״ שאני מי את לאהוב

 לא ״כאן הקצין. לה אמר ״תשתקי!״
 להוריך. הביתה עכשיו תלכי ואת הפקרות,

 בניידת.״ בכוח, אותך אקח אני — לא אם
̂ל ■̂ל ־

 אפי- להם שאסור בני־הזוג שנוכחו **
 בגלל רק — דירה באותה לשהות לו ^
 הזמן שהגיע החליטו השונה, עורם צבע

 בלבד. לשניהם משותף בית להם שיהיה
לנישואים. להירשם כדי לרבנות, ניגשו הם

 ארבעה כנידרש, איתם, הביאו ורזיאל חיה
נק חתונתם ומועד כיאות, נרשם הכל עדים.

 משרד את יצאו בטרם שבועיים. אחרי בע
 מפורשת בקשה רק להם הייתה — הרבנות

חיה. של להוריה על־כך להודיע לא אחת:
ל ההודעה נמסרה יום באותו עוד אבל
פשו אחת בפעולה מיד נקטו אשר הורים,

 ומסרה ברבנות, הופיעה הכלה אם טה:
 כך ומשום — יהודיה אינה שהיא הודעה

יהודיה. אינה בתה
 הביאה תל־אביב, ילידת צברית אקין, חיה
 בחתימת שלה, הזהות תעודת את מיד אמנם

יהו שהיא מאושר ובה — הדתי שר־הפנים
 זפט, י. הרבנות, לשכת מנהל אך דיה.
 דבר!״ שום זה — ״תעודה בביטול אמר
להינשא. נאסר הזוג בני ועל

 יהדותה את להוכיח קודם צריכה חיה
הנמ למסמכים זקוקה היא כך ולשם —

 כמעט סכוי לה אין הוריה. בידי צאים
אותם. לקבל
צב שני 1967 בשנת בתל־אביב, חיים וכך

 אותם, להשיא מסרבת שהרבנות צעירים, רים
ההורים. של הגזעניות הדיעות בגלל רק

התיישבות
הצמא
והרעב

אנ חמישה עלו חודשים כארבעה לפני
 קרקע על כלבים ושבעה ילדים שלושה שים,
(העולם נזכאן נזוז לא בכתבה השומם. הנגב

ל עלייתם את העיתון ליווה )1535 הזה
 הנגב אדמת עם הראשונית ופגישתם קרקע,

 שינו עקשנות למקום קראו הם אז השומם.
 היה זה כי שנודע אחרי לאובות שמו את
המקורי. התנ״כי המקום שם

 אם כי נפשות שבעה לא כבר הם היום
ה את פתר לא המספרי גידולם אך איש. 37

על־ידי אי־הכרה קיומם: של המרכזית בעיה

 משוועים הם היום הממשלתיים. המוסדות
להצלה. לעזרה,

 קבוצת של הצרות רעבים. הילדים
עו שבראשם ארצות־הברית ילידי החלוצים

 מתחילות המזוקן, )32( פרלמוטר שמחה מד
 מן נבדלת יהדותם שלהם. באמונה ונגמרות
 כי מאמינים שהם בכך רק הרגילה היהדות

)22 בעמוד (וזסשן

155119 הזה העולם


