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בחברותא. לפרוץ ושוב, שוב
צב ודצמבר נובמבר החודשים במרוצת

 למאתיים המתקרב בסכום שלל החבורה רה
 וצורכי־ מעילי־עור סיגריות, לירות: אלף

 ומס־ מצלמות חריפים, משקאות הלבשה;
 10כ־ — מוכרים היו הסחורה את רטות.
שהת — הפרסי לשמשון — מערכה אחוז
 בכפר־שלם. והגר גנובות בסחורות עסק
 במחסנו איכסנו למכור, הצליחו שלא מה
יעיש. ראובן של גיסו מזעקי, דוד של

בר ראובן, של אחותו סיפרה
:לחוקרי־המשטרה מזעקי, מלה

— שלו ההורים עם גר ראובן, שלי, האח
 את מביא שהיה בגלל איתם שהסתכסך עד

לעיניהם. איתר, ושוכב הביתה שלו החברה
 את שיפץ והוא לירות 250 לו נתנו הם

 גם אבל בו. לישון והתחיל שלנו המחסן
 עד שהשתוללו, בחורות, מביא היה לכאן

המחסן. את שבר והוא נמאס לבעלי שבסוף
 לגוד והלך במחסן, לישון הפסיק ראובן

 שלפני עד איפה. יודעת לא אני — בחולון
 סחורות: כל־מיני להביא ראובן התחיל חודש

 מעילים, מכנסיים. חולצות, דברי־הלבשה,
 יוצא היה בעלי סיגריות. והרבה פיג׳אמות

 עושה היה מה יודעת לא ואני למחסן איתם
לו. אומרים היו הם ומה איתם

 אותו חטפו איך שם סיפר למשטרה, רץ הוא
 באותו עוד התוצאה: אותו. הרגו וכימעט

 לבילוש המרכזי המדור אנשי עצרו לילה
 נסים בית־הדין: חברי המופלאים, שבעת את

 יחזקאל יעיש, ראובן אבוזמיל, חביב לביא,
 ולוי צלניק דוד מזרחי׳ עובדיה אצלאן,

פינגרהוט.
ה ספסל על בית־הדין חברי וכשהתיישבו

המ השופט של המשפטים באולם נאשמים,
 מציצים עצמם מצאו קנת, מרדכי חוזי

שמולי. סמיר של פניו מול היישר
הפתעות. מספר לסמיר המתינו שכאן אלא

 הייתה עת אותה שעד זמירה, חברתו
 חקירתם בעת נשברה בתופרת, לו מוכרת
 וישעיהו קאזיס חיים הסניגורים, של הנגדית

לויט.
 מיק־ פרוצה היא שבעצם הסבירה זמירה

 ״סמיר למשטרה• היטב המוכרת צועית,
 ״הוא בתוקף. טענה כזאת,״ שאני ידע לא
שלי.״ הרווחים על חי לא גם

 מזעקי, כרמלה טמנה השני המוקש את
 לפתע איבדה היא יעיש: ראובן של אחותו

 ראיתי, ״לא כלום. זכרה לא זיכרונה, את
 לשופטים כרמלה הסבירה שמעתי,״ לא

 ליקוי- ובעיקבות — שעבר הראשון ביום
הת על־ידי עויינת כעדה הוכרזה זיכרונה,

אותה. שהביאה ביעה,

החגיגה כל במשטרה. זימר פמיר
 במרוצתה, בלבד. חודשיים נמשכה הזאת

 שפ־ מרחבי בכל פריצות החבורה ביצעה
 אשקלון. עד מתל־אביב לת־החוף,

 שמולי. ממיר שנשבר עד
 בוקר ניגש הוא פשוט: דבר עשה טמיר

 בפני ליבו את שפך למשטרה, אחד בהיר
ש מילה בל בדייקנות שרשמו — החוקרים

 מקומות, שמות, פירט הוא מפיו. יצאה
 שמות־סו־ מקומות־איכסון, דרכי־פריצה,

עליו. חולם שאיש־בולשת מה כל — חרים
ב נעצרו סמיר, של שירתו בעיקבות

 חלקם פורצים. עשרות ממש שבוע אותו
 מקור את מהרה עד גילה העניין, את תפש

ההלשנה.
 התח* העולם של בית־הדין נתכנס ואז

1 , תיו•
גם ברדיצ׳כסקי. ברחוב מחבוא

 את עזב הוא כשורה: הכל שלא ידע סמיר
חבר עם ויחד בחולון, הקבוע מקום־מגוריו

 ברדי- ברחוב לגור עבר זינגר, זמירה תו,
חי. דני חברו, אצל בתל־אביב, צ׳בסקי

 מבית־הסוהר,״ אותו מכיר שאני ״סמיר,
מפחד שהוא ואמר אלי ״בא דני, הסביר

 בית- חברי שבעת גם אחריה החרו־החזיקו
 ״אנחנו מופלאה: בסולידאריות שטענו הדין,

אחר.״ מישהו בטח זה פיתאום! מה פורצים?
 (עבודה) עובדיה מכולם לעשות הגדיל
 כישרון־ גילה לכן קודם שכבר מזרחי,
חטי נסיבות בדבר כשנשאל ניכר: דברנות

בתימהון: השיב הזמיר, סמיר של פתו
הזה?״ הבן־אדם את מכיר בכלל ״מי

פשעים
האקדח עם המאהב

להרוג. בא מרזוק מורים
 רצה לא הוא סתם, להפחיד רצה לא הוא
 לקח הוא נואשות. סצינות־אהבה לשחק

בע אותו טען השחור, בי. הפי. אקדח את
אהובת־ליבו. את לרצוח ויצא כדורים, שרה

 פרץ ,9.45 בשעה האחרון, השבת ביום
צו ממושב פרץ, מרים של לחדרה מורים
 את שנשא החדר, שבמעלה־הגליל. ריאל

שי הרופא, אסף החולים בבית ,56 המספר
רחמניות. אחיות לשלוש כמגורים מש

האח השתיים נגד דבר היה לא למורים
 עובדה אך כלל. אותן הכיר אם ספק רות•

 במרים, בכולן: לירות בעדו מנעה לא זו
 קמפינסקי, בבינה בדמה, מתבוססת שנפלה

מפר ועדיין לחדר־הניתוחים מיד שהוחשד,
 קרפלך, ובשושנה והמוות, החיים בין פרת

בלבד. קלים בפצעים מהעניין שיצאה
 וכשסיים כדורים. שיבעה בהן ירה הוא

 כשהאקדח וכך, נס. לא מלאכת־הטבח את
עמ יונה השוטרים אותו מצאו בידו, הטעון

לא הם נס־ציונה. מתחנת ברק, ואליעזר רם

התחמון* העולם של כית־הדין
אותך!״ נקבור ״אנחנו

 במשטרה עדות שמסר מפני — במלון לישון
 לו.״ שירביצו פחד הוא שלו. השותפים על

 הסיפור, את זמירה המשיכה ״בינואר,״
 ודוד ועובדיה ויחזקאל ראובן לחדר ״באו
 ״מה לסמיר, אמר ויחזקאל פינגרהוט, ולוי
 סטירות־לחי, שתי לו ונתן הכסף?״ עם

והלך.
 פעם שוב באו הם דקות 10 ״אחרי

 אותו לקחו הם איתנו.״ ״בוא לו: ואמרו
יותר. אותם ראיתי ולא

 לכל־מיני וצילצלתי לו שירביצו ״ידעתי
 רק אותו. מצאתי לא אבל בתי־חולים,

 עם בשדרה אותו גיליתי וחצי שעה אחרי
 וסימנים העין על־יד ודם נפוחות פנים

כחולים.״
ספסל־הנאשמים. על ״כית־הדין״

לזמר. סמיו המשיך מכות, שקיבל אף על

 החליטו באקדח, כדורים נותרו אם ידעו
 זה,״ ״ככה מיקרה. בכל מרזוק על להסתער

 ״בשביל הזה, העולם לכתב עמרם הבהיר
משכורת.״ לנו משלמים זה

 היו העובדות • בבית-הסוהר!״ ״רע
הש הייתה גדול בספק שנותר מה ברורות.

המטורף. הפשע את ביצע מדוע אלה:
 מרחובות, יפרח שלמה השלום לשופט

 האחרון השני ביום מרזוק הובא אליו
 הסביר: נוספים, יום 15ב־ מעצרו להארכת

 לא אני אבל במקום. שהייתי מודה ״אני
באשמה.״ מודה

 נליון מאחורי (מתחבא לביא נסים *
 דויד מזרחי, עובדיה פינגרהוט, לוי נייר),

 וחביב יעיש ראובן אצלאן, יחזקאל צלניק,
אבו־זמיל.

 שורה השמיע הזח העולם כתב באוזני
הס הקשה, מצבו על וטרוניות אנחות של
 היעדר בגלל בבית־הסוהר לו רע כמה ביר

 יהיה יותר עוד גרוע וכמה רפואי, טיפול
 ייבב צרות!״ הרבה לי ״יש בעתיד. לו

 הפשע את ביצע מדוע לשאלה אך מרזוק.
מים. פיו מילא המחריד,
 להשיב. ידע לא מרזוק
 תשובה למורים. לא רק - ברור

 הזח העולם לכתב מרזוק נתן כך על חלקית
 בפרשה מעורב היה עת לכן, קודם שנתיים

 נישואי את למנוע ניסה הוא לגמרי: אחרת
החוקית. אשתו

 העדה בני שניהם מרזוק, ומורים שרה
בפני 1963 באוקטובר 15ב־ נישאו הקראית,
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 בכנסת שר־הדתות טען בו ליום ועד דיה,
עב — וכדין כדת לנשואין נרשמה גליה כי
ו מזורז גיור תהליך בן־גוריון גליה רה

יסודי.
ה הרב בגלל צצה הבלתי־צפויה הבעייה

 נשו- בתקופת אונטרמן. איסר יהודה ראשי,
 הרב שימש בן־גוריון, ומרי עמום של איהם

 ליברפול קהילת של הראשי כרבה אונטרמן
 תה־ מרי עברה תקופה באותה שבבריטניה.

 באה יותר מאוחר רפורמי. רב אצל ליך־גיור
 תהליך גם לעבור ביקשה אונטרמן, הרב אל

 ה־ שהיהדות כיוון — אורטודוכסי גיור
רפורמי. בגיור מכירה אינה אורטודוכסית

 — שני גיור לבצע סירב אונטרמן הרב
 נשארה התקרית אליו. חזרה לא שוב ומרי

 והוא — אונטרמן הרב של בזיכרונו חרותה
לעכב בארץ הרבניים בתי־הדין לכל הורה

בחתונתם רוקדים גו־גוריון וגליה (ימין) רון רפי
תקהינה לא בנים שיני בוסר, אכלו אבות

 מורים אהבה. נישואי אלה היו העדה. רב
 באשדוד. המקומית המועצה כפקיד אז עבד
 למראית־עין, היו, הצעירה אשתו עם חייו

 מכתבי־אהבה לו כתבה היא לחלוטין. תקינים
הב לשירות־מילואים, שיצא שעה לוהטים,

כלל. בו בוגדת שאינה לו טיחה
לבית הסתלקה מכן, לאחר אחד חודש
ביתה. חפצי כל את עימד, בלקחה ר,וריה,

 ,1964 בנובמבר 15ב־ שרה, כשד,ורשעה
 כיריים שטיח, ראדיו, חשמלי, מקרר בגניבת

 — בעלה מדירת וכלי־אוכל לבנים גאז, של
נסתיימו. הנישואים כי לכולם, ברור היה

עצמו. למורים פרט — לכולם
משרד־הדתות. בצלעות ספחת

 הוא גט. לשרה לתת בפשטות, סירב מוריס
 כימעט דיני־ההלכה לפי כי היטב ידע

 ספר־ לתת יהודי גבר לאלץ בלתי־אפשרי
וזהו. — אותה אהב הוא לאשתו. כריתות

 ואשתו הוא כי לגמרי, שכח מורים אך
 שאינה הקראית, העדה בני על נימנים
ביש שילטונות־הדת על־ידי למעשה מוכרת

 בצלעות כספחת הוא קיומה ועצם ראל,
המפדל״י. משרד־הדתות

 באשמת־גניבה, שרה שהורשעה טרם עוד
 משולש בהרכב הקראי, בית־הדין חרץ כבר
 ודוד נונו שלמה מסעודה, עמנואל של

 ״הבעל פסק־הדין: נימק דינו. את אפרנקי,
 לשכב לאלצה על־מנת אשתו את היכר,
 — ולדבריה נידתה, בעת מישכב־זכר איתו
לזונה. אותה לעשות רצה

 מרצונו בית־הדין, בפני הודה ״המשיב
 איתר, לשכב פעם לא רצה שהוא הטוב,

 איסור נאסר זה דבר ובשבת. נידתה בעת
כרת. לשניהם ומגיע הקדושה, בתורתנו גמור

(הק אצלנו המכונה למשכב־שבת, ״באשר
 הרבנים אחינו ובפי משה תשמיש ראים)

 אם מוחלט. איסור זהו — עונג־שבת —
 כמה אחת על מישכב־זכר, אסרה התורה

 הטבע. כדרך שלא מישכב־אשה אסרה וכמה
 שד,־ הרבנים אחינו כדעת ולא תועבה. זוהי
.צורה ובכל עת בכל לבעלה מותרת אשר, . .

 אותה להכריח ניסה שהבעל הוכח ״לא
 ניסה כי הודאתו, על־פי הוכח, אך לזנות.

 נידתה ביום עימו לשכב אותה להכריח
 הדבר. בוצע אם מינה נפקא ואין ובשבת
 את לגרש להכריחו הוחלט אלה שני ועל־סי

האשד,.״
 המנומק מפסק־הדין התרשם שלא היחידי

 לתת סירב פשוט הוא עצמו. מחוק היה
הדיינים חייו; של להפתעה זכה ואז — גס
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ש כיודן העת, בבוא גליה, של נשואיה את
 האורטו־ היהדות חוקי לפי גיורת אינה אמד,

בארץ. דיני־ד,אישות על השולטים דוכסית,
 בן־גוריון משפחת נאלצה זו, עמדה נוכח
 לעשות העדיפה המשפחה לרבנים. להיכנע

 הרב ידיד־משפחה, ובמיסתור: בסודיות זאת
 את לקח גורן, שלמה אלוף לצד,״ל, הראשי
 העדים כל את משביע כשהוא לידיו,־ העניין
 לא בן־גוריון, לגליה שנערך הגיור לטקס
כך. על דבר לעולם לגלות

ה במיקווה, טקם־הטבילר, לפני שבועיים
 עברה הגיור, את היהודית הדת לפי מסמל
 שניתן ביהדות, מזורז קורם בן־גוריון גליה

 הראשית, הרבנות של בכיר קצין על־ידי לה
פירון. מרדכי סגן־אלוף
ב טקס־טבילה, לגליה נערך מכן לאחר
ב וזאת — צבאיים רבנים שלושה נוכחות
 הרב חיפה, של הראשי הרב עם תיאום
קניאל. יהושע
 כשרה ליהודיה בן־גוריון גליה הפכה כך

 יגיע מפרשת־גיורה ששמץ מבלי לנשואין,
הציבור. לידיעת
 בן־גוריון, עמום של אשתו מרי, אגב:
 שלא דבר נוסף, טקס־גיור לעבור סירבה
בתה. לנשואי הפריע
 אבי־החתן בריחת — אלה מאורעות שני

ה הזוג של בדרכו שעמדו -ך וטקם־הגיור
 להעיב מבלי חלפו ולאושר, לנשואין צעיר

שמחתם. על
 השניים בגדולות. הולך אינו הצעיר הזוג

 וחצי שניים של צנועה בדירה מסתפקים
 שבגיל גליה, מותרות. ללא ברמת־גן, חדר,

 של בנו דיין אסי של חברתו היתה 15
ו מזרקורי־הפירסומת מתרחקת דיין, משה

 מבלי ומאושרים, שקטים חיים לנהל מקווה
 היא אחריה. תרדוף שם־רווקותה שהילת

 פעם חלמה בחיל־הרפואה, סגן־משנה היתד,
 ב־ היום מסתפקת אך דיילת, קצת להיות
מורה. של צנועה מישרה
 מגליה. יותר עוד וצנוע עניו הוא רפי

ב בבית־אמו רפי גדל לצבא, לכתו לפני
 של הקשה בדרך בחר אחר־כך אפקה.

קרבי. כקצין־צנחנים שירות־קבע
המקוב חברתיים, מבילויים מתרחק הוא

 תחילה רצה לא לחתונה ואף בעיר, לים
 כשחצני לו שנראה דבר — במדים להופיע

 דויד של המפורשת בקשתו לפי רק מדי.
 החולצה את להחליף הסכים בן־גוריון,

 לחתונה שהכין האפורים והמכנסיים הלבנה
שלו. הצבא במדי —

 הפעם אבל בוסר, אכלו אומנם האבות
הבנים. שיני קהו לא
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