
במדינה
סז) מעמוד (המשך

 הלוואה כיום לקבל יכול אתה בישראל,
 מתאימות. ערבויות תמורת מוגבל, בסכום

 בנק הדתי הבנק של לקוח אתה אם אבל
 הלוואה לקבל יכול אתה ישראל, אגודת
 נוסף אחד: בתנאי למדי, ניכר בסכום

 עצמך את לבטח עליך המקובלים, לערבונות
הבנק. באמצעות — ביטוח בחברת
 עליך זה, בהסדר ההלוואה את לקבל כדי
 העסקן הבנק, מנהל של אישורו את לקבל

 לאחר ים־שחור. מנחם הידוע הפינאנסי
 לסוכנות־ביטות, תופנה אישורו, את שקיבלת
שלך. ביסוח־החיים עניין את לסדר על־מנת

 ים־שחור, בשם להתקל אתה עשוי שם
 דרכה — הביטוח סוכנת כי נוספת. פעם

 — היא שלו הביטוחים כל את הבנק מבצע
הבנק. מנהל של אשתו ים־שחור, הגברת
 את עושה אינה ים־שחור שהגברת מובן

 ביטוח, סוכן כל כמו שמיים. לשם הביטוחים
פוליסה. מכל שלה העמלה את מקבלת היא

 כמו אדם לגבי מפוקפקת. סיפקה
 ביותר. מפתיע גילוי זה אין ים־שחור, מנחם

 מאילי־ אחד רב לא זמן לפני עד שהיה למי
 קיינן היה — ההסתדרותי המשק של ההון
 העסקים את לשכוח לא אחד: ברזל כלל

אחרים. עסקים מנהל שאתה שעה הפרטיים,
 הפועלים, בנק של המנהלים מחמשת כאחד

 שבצמרת מבטיח, בנקאי ים־שחור מנחם היה
 המיועד יורשו בו ראו המדינה של הכלכלית

 ובטווח זברסקי, אברהם הבנק, מנהל של
 שר- כיסא את אף לו יעדו רחוק יותר

ישראל. של האוצר
>1541—1548( הזה העולם גילויי אולם

 עסקני־ההסתדרות של הפרדסים עיסקת על
 יכין־חק׳׳ל, ההסתדרותית החברה ומנהלי

באיבן. אלו תקוזת קטעו
 שהקימה ועדת־הביקורת דו״ח בעקבות
 ים־שחור התפוטר זו, בפרשה ההסתדרות

 מייד זכה אולם — הפועלים בנק מהנהלת
 הציבור. בכספי נוספת לפעולה נרחב בכר

כספי להנהלתו הופקדו לכן שקודם בעוד
 כספי- הנהלת עתה לו נמסרה ר,פועלים,

 אגודת! בנק כמנהל מונה ים־שחור הדתיים.
 יחיאל הקודם, המנהל של במקומו ישראל,

רוזנבאום.
 ים- הגיע כאשר פתאומיות. הודעות

 כבר היה ישראל אגודת בנק להנהלת שחור
 עבור שביצע איש משלו, סוכן־ביטוח לבנק
על־ידו. שנעשו פעולות״ר,ביטוח כל את הבנק
 תושב גורן, גדעון בשם צעיר איש זה היה

 של כסוכן־הביטוח שימש גורן גבעתיים.
 בינו קיים שהיה חתום, חוזה בתוקף הבנק
הבנק. הנהלת לבין

 ים־שחור של כניסתו אחרי קצר זמן
 קיבל ישראל, אגודת בנק כמנהל לתפקידו

 מחברות והן מהבנק הן הודעות לפתע, גורן
 להפסיק עליו כי כסוכנן שימש שהוא הביטוח

אותן. לייצג
 ים־שחור של זו פעולתו נבעה לכאורה,

 לעבוד במקום הבנק. פעולות ייעול מצורכי
 ים־שחור החליט חברות־ביסוח, מספר עם

 באמצעות פעולות־ד,ביטוח כל .את לבצע
ויחידה. אחת חברה

 ים־שחור בחר כמובן, במיקרה, לגמרי
ל השייכת הסנה, הביטוח חברת עם לעבוד

 היה שים־שחור בנק אותו — הפועלים בנק
ממנהליו. אחד — קצר זמן לפני עד —

 שסוכנות־ד,ביטוח כמובן, הוא, מיקרה ורק
 שעסקיו ישראל, אגודת בנק של החדשה

 ים־שחור, של בהנהלתו והולכים מתרחבים
 לאשתו הלק יש בה הסוכנות להיות ניבחרה

הכללי. המנהל של

דת
ה מ  — קדי

צעד!
 חנוכת בטקס ונעים, שליו היד. הכל
 המקשר הרחוב בירושלים, הצנחנים רחוב

 נוטר־דאם כיכר לבין המיזרחית העיר בין
החדשה. שבעיר

 ונכבדים פקידי־עיריה עמדו זה בצד זה
 ונזירות רבנים ואזרחים, צנחנים ערביים,

הסמוך. המינזר מן
 צלם־עיתונות, למקום ניגש בו הרגע עד

 רגע אותו המאורע: את להנציח שרצה
 כאיש קדימה, אחד צעד הרבנים כל צעדו
אחד.
 פשוט הם מדוע: התברר מכן לאחר רק

 הנזירות עם אחת בשורה להצטלם רצו לא
החינניות.

1592 הזה העולס

עונד מנטו משטוח, מגייס חוש׳ שד חתנו
נחווח נשמת והציד - פקיו״ממשלת׳ על מא״ס הגפן״, בית

הנויוור
.................. .....

טי3ה ו
ל ט

 ר,סטו־ אירגון מזכיר הועמד אשר ^
 לדין טועמה, חליל הערביים, דנטים ^

 זר, ערבי לפעיל מחסה מתן על צבאי,
 את להפגין הישראליים חבריו החליטו
אהדתם.

 מאלה בוהמיים, סטודנטים אלד, היו
 המלך שברחוב מעמון בקפה המתכנסים

מדינית. גישה בעלי דווקא לאו ג׳ורג׳.
 לבית־ לנסוע הוצע התוכניות, יתר בין

 מסטודנטית שם ולבקש המחוזי, המשפט
איתו. להצטלם כלשהי
 זר־פרחים,״ לו שתגיש כבר, אם ״אז
 לא זה ״אחרת אחד. מזוקן צלם הציע

מעניין.״
 אחת נולדה לגמרי, תמימה בצורה כך,

 ביותר החמורות הציבוריות השערוריות
עסקני־חיפה. בתולדות

★ ★ ★ זעזוע קיבל האג
 לסטודנטים לעזור שניכחרה נערה ^

סטודנ היתה בהפגנת־האהדה־והקונדם 1 י
 שרה ופילוסופיה, לפסיכולוגיה חיפאית טית

.22 בת גרסון,
 בעלת וערמונית, תמירה נערה שרה,

 ספורטיבי-אלגנטי, ולבוש עצובות עיני־שקד
הירו ידידיה אבל טועמה. את הכירה לא

 של ידידיו במיקרה, גם, היו שלמיים
 לו להגיש הסכימה לכן הערבי. הסטודנט

צילום. למטרות — זר־פרחים
 בשבוע, ד׳ ביום יום־המישפט, שערב אלא
 זר הגישה ושרה — המזוקן הצלם נירדם

סקר לעיני למשפט, הובא כאשר לטועמה,
 כלשהי מצלמה ללא אך — ועיתונאים נים

בשטח.
 לשואה יגרום שהדבר חלמה לא היא
פרטית.

 היש־ בעיתונות שמה כבר היה למחרת
 ותיק ציוני גרסון, יצחק ואביה, ראלית.
 בחיפה, האוצר במשרד בכיר ופקיד מפולין

זעזוע. קיבל
 בלתי־ אך מובנת, משפחתית בחומרה

 ״לא בתו על להשפיע ביקש הוא נבונה,
כ שלא אך כאלה.״ אנשים עם להסתובב

 את לקח הוא בכוח: פעל גם אחרים אבות
לחיפה. המקום, על בתו,

 ואת הוריך. לבית בחזרה אותך לוקח עצמי
 החברים עם קשרים שום לקיים לא תשמרי

בירושלים.׳״ שלך
היחידי הערכי★ ★ ★

 שהופעלה המשטרה מעוצמת יפחדת ן*
לבית 22ה־ בת הנערה הוחזרה נגדה, ^

 צבי, וישראל שעות, 24 עברו לא ,.ך,וריד
הת ניקולא, אלי עבד בו בית־הגפן, מנהל
 לין, אמנון שהח׳׳כ לו ואמר אלי עם קשר
 הערבית המחלקה וראש חושי של חתנו

שרה. את לראות רוצה בחיפה,
 אלי התקשר ישראל, צבי מנהלו, עם יחד

 ,3 או״ם לשדרות הלכו ושלושתם שרה עם
לין. של משרדו שוכן שם

 איש,״ שני עוד נוכחים היו ״בפגישה
 של וסגנו זוהה שלא ״אחד שרה, נזכרת

 קם פאר, הלבוש לין, שחר. אברהם לין,
לידו. אותי והושיב המהודר משולחנו

הער במחלקת אז שהיה היחידי ״הערבי
 משרת, היה חיפה פועלי מועצת של בית

 ועישנתי קפה המון שתיתי קפה. לנו שהגיש
המס השלישי, האדם בשרשרת. סיגריות

 שיחה אותה כל מפיו, הגה הוציא לא תורי,
 סיגריות.״ הזמן כל לי הדליק אבל —

★ ★ ★ השלימה א״י כאסיפת ערכי

 שרה. מיחתה שנת־ד,לימודים!״ ״עכשיו
 ללמוד. תוכלי בחיפה גם חשוב. ״לא

 האב אמר יותר!״ שם טובה והחברה
 בדירתם — מעצר־בית למעשה, עליה, והטיל

שבעיר־הכרמל.
★ ★ ★ פלילית אסירה כמו

 לין אמנון פתח הפגישה אותה ן*
 בעזרת — שלו הפרטי במסע־הצלב ^

ואיומים: הטפות
 אמר העולם,״ ככל נרדפים ״אנו
ה ככל נשתמש אנו ״לכן לשרה.

המוס לא, או הכשרים אמצעים
 מה על לשמור כדי לא, או ריים
מכי אנו אין זה כרכר לנו. שיש
 מצפון.״ ולא מוסר לא רים

 די הובהלה חסרת־הנסיון הנערה כאשר
 ״נפלת חושי: של חתנו הוסיף הצורך,
 הללו! החברה את מכיר אני רעה. לחברה

 לחנך רוצה אני טובים. ערבים גם יש אבל
 אידיאולוגית.״ מבחינה אותך

 באיזה ידעה לא שכבר שרה, כששאלה
את לראות לה מותר אם חייה, היא מישטר

במעצר. כאילו שרה הוחזקה כיתה
 מחבריה. שיחות־טלפון לה העבירו לא ^
 לה הרשו לא איש. לראות לה נתנו לא

לצאת.
 הבית. מן להסתלק הנערה החליטה כן על
 הוריה, של מזוודות שתי לקחה היא

ועב שלה הפרטיים בחפציה אותן מילאה
 האחים לבית משלה, חדר שתמצא עד רה,

 שאינם צעירים בחורים שני — ניקולא
 אשר אך בפוליטיקה, אומנם, עוסקים,

 ערבי עסקן ניקולא, ג׳ברא הוא אביהם
יהודיה. שאשתו שמאלי־קיצוני,

מס שם,״ אבי היה כבר שעד, ״כעבור
 הלכתי, לאן שניחש טען ״הוא שרה. פרת
אחרי. שעקבו חושבת אני אבל

 ובכה. צעק הוא מאוד. נרגש היה ״אבא
 שרה. מספרת פנימה,״ לחדר, להתפרץ ניסה
 הוא לו. נתן ולא בפתח עמד ניקולא ״אלי

 כשמישהו ואצלם, ערבי, שהוא לו הסביר
מיקלט. לו נותנים מיקלט, מבקש
ניידת. עם וחזר יצא, אבי ״אז

ו .לקח . .  — למשטרה במכונית אותנו ״
 של גניבת־החפצים של תלונה על כביכול

 נתנו שהורי למיזוודות התכוונו אולי אבי.
שלהם. אחרים חפצים שום לי היו לא לי.

 בכלל אותי לקחו לא חיפה ״במשטרת
 לעת״ם, אלא — רכוש או גניבות למחלקת
 שוחח שם המשטרה. של הפוליטית המחלקה

 ויקטור ואחיו אלי את כספי. רב־פקד איתי
מייד. שיחררו

 על או רכוש על דיבר לא ״כספי
 אותי לשכנע ניסה הוא זאת, במקום חפצים.
 אבל — רוצה אני אם עצמאית, להיות

 ביטחון תחת חותרת שאני אמר בחיפה.
 כשהגשתי שעשיתי, מה מבינה ולא המדינה
בבית־המשפט. טועמה, לחליל פרחים

 לדבר התחיל הוא עלי, השפיע לא ״כשזה
,אני אמר דבר!׳ שוס לך יעזרו ,לא קשות:
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 שרה היא[ערת-הפוחים
סטו גרסון,

 לין, אמנון של המרור עם שהסתבכה דנטית
במשפטו. לטועמה, זר־פרחים שהגישה לאחר

 — עליה לין זאת אסר בירושלים, חבריה
 כששאלה כמובן. חוקית, סמכות שום בלי

 — אלי את לפחות לראות תוכל אם הנערה
 סוב.״ ערבי הוא ״כן. לין: אמר

 בכך, הסתפק לא לין אמנון אבל
 בפברואר, 18כ- יומיים, נעבור
קם־ ארוסתו גיקולא לאלי טילפנה
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