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שחר. עם התחילה הפשיטה
 אנשי 200 נערכו ראשון, אור טרם עוד

 סביב שכונת־שפירא של גדוד־הקומאנדו
 והמנומנם. האפל בית־חורון, הערבי הכפר

 איש כי להבטיח עבריו, מכל הקיפוהו הם
יימלט. לא התושבים מן

 מדוייק: המיבצע תיכנון היה לכאורה,
 על מישמר, תחת התושבים, כל את לרכו

 לערוך הכפר, דרך העובר הראשי הכביש
 שיימצא עד קפדני חיפוש הריקים בבתים
גוויתו. או — החי הנעדר הנער
 בצורה הדברים התנהלו למעשה, אך
העצו הערבים מן מישהו לחלוטין: שונה

 בכוח; התנגד — שני לברוח; ניסה רים
 ואז — היסטריות בצווחות פרצה אחת אשה

הראשונה. הירייה נורתה
 היא אך ולמה. אותה, ירה מי לדעת אין
 העצורים: התושבים מאות על מיד פעלה

 דרך להם לפלס נפשם, על להימלט ניסו הם
שוביהם. בין הזרוע בכוח
האמיתית. השחיטה התחילה ואז

 מצאו למקום, הביטחון כוחות כשהגיעו
 גברים 29 נשים, 14 גוזיות: 43 הכביש על
יהודים. שניים מהם —

 קרה לא זה כל הבא. בשבוע אולי
 בבית־ שעבר, בשבוע לא ובייחוד מעולם,

לטרון־רמאללה. כביש על השוכן חורון
 בשבוע שם יתרחש שזה הסיכויים אך
יותר. סבירים הבא

 בדרכו שעבר, בשבוע כי — סבירים
 שמשון נעלם יום־העצמאות, ממיצעד חזרה
האדמה. אותו בלעה כאילו )22( לוזי

 במסע־המוות שהשתתפו נוסעי־המשאית
 אכן לשמשון בתיאורו הזהה אדם כי העידו,

מירושלים. המכונית כשיצאה עימם היה
 יום אותו הגיע לא הנוסעים ימן איש אך

 בית־חורון הערבי מהכפר הרחק לא לביתו.
 לתהום והידרדרה הכביש מן המשאית ירדה

 שלושים הרוגים, שבעה התוצאה: עמוקה.
אחד. ונעדר — פצועים וארבעה

 כשבושש למשטרה. מביודהחולים
 אימו לבית לילה, אותו לחזור, שמשון

 מאיר ברחוב האלמנה,
שב א׳23 בעל־הנס

 התל־ שפירא שכונת
 בני־ יצאו אביבית,
אח לחפש משפחתו

נת מהרה עד ריו.
מש כי להם ברר
 התהפכה, אחת אית

 סביר חשש ושקיים
 נימצא שמשון כי

עליה.
נמ לא ששמו אלא

הפצו ברשימת צא
ב ההרוגים: או עים

 הימים שלושת משך
 מבית־ בני־המשפחה שוטטו מכן שלאחר
 לא שמשון את אך למישנהו. אחד חולים
מצאו.

סבלנותם. פקעה האחרון הראשון ביום
 אחת שעה ותוך ידידיהם, כל את גייסו הם

 שבשכונת־שפירא מסילת־ישרים רחוב המה
ניי בכמה שהופיעו השוטרים, מהמון־אדם.

 מעבר־ ולאפשר ההפגנה את לפזר כדי דות
 בשריקות־בוז נתקבלו — ברחוב תנועה

שמשון?״ ״איפה ובקריאות־זעם
 כשהוא ההמון, התגבש ספורות דקות תוך

 את הנבוכים השוטרים באוזני משמיע
שמשון את שחטפו הם ״הערבים התיאוריה:

 על מחוסר־הכרה אותו מצאו הם המיסכן!
 בו!״ מתעללים הם ועכשיו — הכביש

 הדימיונית לתיאוריה היתד, שלא העובדה
לאיש. הפריעה לא — במציאות אחיזת כל

 בשעת־ערב רק שמשון:״ לא ״זה
 בבוקר, למחרת ההפגנה. התפזרה מאוחרת

 בבית־החולים תיקווה: של זיק עוד נתגלה
 עוד מחוסר־הכרה, בחור נימצא תל־השונזר

 ניתנו לא הנפוחים פניו מיום־ד,עצמאות.
 על־ידי לשם שהוזעקה המשפחה, לזיהוי.

 גופו את בקפדנות בדקה משטרת־יהודה,
 צלקת עליו שגילתה ולאחר הפצוע, של

בפס קבעה ניתוח־בלייה, של בלתי־מוכרת
 שמשון!״ לא ״זה קנות:

 הסביר יכולתנו,״ כמיטב עושים ״אנחנו
 ״השטח ממשטרת־ירושלים. חן, דויד מפקח
 פעמים. שלוש ולרוחבו, לאורכו כבר ניסרק
 מצאנו ולא — בתי־החולים כל את גם בדקנו

 לוזי.״ שמשון של תיאורו את שיהלום איש
 לוזי משפחת את שיכנעו לא אלד, דברים
 וחצי כשנה לפני נפטר שאביה השכולה,

ו שמחביאים הערבים ״זה מהתקפת־לב:
העו לכתב הסביר שלנו,״ הילד את מענים

 שמשון. של דודו בן־משה, דניאל הזה לם
 האלה לערבים תעשה לא המשטרה ״אם
 כל את כאן נאסוף אנחנו — דבר שום

 — ערבי בכל נטפל הכפר. על ונעלה השכונה
שם.״ להיות מוכרח הוא אותו. שנמצא עד

הסתדרות
בהחלט פרטי דין

הזמ מארם, בחודש ג׳יבלי, יוסף כשקיבל
 ועדת־ בישיבת להשתתף פיתאומית נה

 לו היה לא מחסן־הפירות, בעניין הפיקוח
להתפתח. הפרשה עתידה כיצד מושג
 הדברים: לו נתבררו עצמה בישיבה רק
 החברים בפשטות לו אמרו גנב!״ ״אתה
 ״אתה אריאלי. ושמחה פודורובסקי חיים
 תנובה.״ של הפירות מן השנים כל גונב

ש מה שכל לי היקר בכל נשבע ״אני
 התחנן זדון,״ שום בלי עשיתי — עשיתי
 כאב־ראש הרבה יש שלי ״בעבודה יוסף.

ת אחרת מהר. לעבוד וצריך ובאלאגאן.
ה טעויות. שהיו ייתכן מתקלקלים. פירות
 נגדי חשדות לכם יש אם טהור. שלי מצפון

 למשטרה.״ תיפנו —
 החברים. אמרו ״נראה,״

ל ניסו לא אפילו למשטרה. פנו לא הם
 ימים שלושה עדים. להביא או חקירה ערוך

 המיפעל מהנהלת יוסף קיבל לאחר־מכן
ו הלשון: בזו מיכתב נ נ ה . . .  ע,ל להודיעך ״

.מהיום החל בסוסדנו מהעבודה פיטוריך . . 
ת בגלל מר .המעשה. חו ת ממך נשללת .  הזכו

רין.״ לפיצויי־פיטו
עבור מוות:״ מפסרךדין ״גרוע

 היה שנה, ארבע־עשרה בתנובה שעבד יוסף,
 לו, מודת, מגזר־דין גרוע זה קצר מיכתב
 כלל העלה לא הוא ולילדו. החולנית לאשתו

 בהן ספורות, דקות באותן כי דעתו על
משפטו. נחרץ — ועדת־הפיקוח בפני הופיע

 שבחוקת־ למרות אחרת סברה תנובה
 רק כי בפירוש, נאמר ההסתדרותית העבודה

 ללא לפטרו אפשר בדין חייב שיצא עובד
ו שנחקר אחרי רק — זאת וגם פיצויים,

לעצמה. דין תנובה עשתה אשם, נמצא
ב דרך־החוק: את העדיף מצידו, יוסף,
 לבית־ פנה קאזיס, חיים עורך־הדין אמצעות
 פסק־דיו ביקש בתל־אביב, המחוזי המשפט
 את לו וישיב פיטוריו את שיבטל הצהרתי

לטענותיו. השיבה טרם תנובת זכויותיו. כל
 ימים כמה ״לפני יוסף, הסביר ״אבל,״

ל לעבודה חבר באמצעות המנהל אלי פנה
 כל את עצמי על לקחת לי הציע שעבר,

 שיעבירו או — ואז הגניבה של האשמה
 ויתנו אותי שיפטרו או אחר, למחסן אותי

פיצויים.״ לי

לוזי

ת ל ר ג ה
מספר

ההג ל ו ד
שד

1־15507
תתקיים

בערב, 8 בשעה ,16.5.1968 ה׳, ביום
ת״א. ,4 קפלן רחוב סוקולוב״, ב״בית

מוזמן. הקהל
ראשון: פרס

לשוויץ לשבוע טיטה פרטי 4
טורס קופל באמצעות

ס ר : פ י נ ש
בארץ נופש שבוע פרטי 4

שלישי: פרס
טיטו שעון פרסי סו

 בהגרלה להשתתף זכותך הבטח
ם עוד רכוש — סו. שעון היו טי

בארץ. המובחרות בחנויות פרטים

ם סי ר פ ה

ו־ת1נ1
הבר ואוו!׳איבטהטפיריטואל□

 קלייד אנד בוני
תל־אביב את כובשים

 קנה המפורסם האמריקני הזוג
 השנה סרטי בין ראשון מקום לו
אצלנו. גם

 הישראלי במטבח ראשון מקום
 ״אקסטרה״ לשמן שנים מזה שמור

 פלא, אין הזית״. ״עץ של די. סי.
 הראשון יצא הפעם שגם איפוא,

 הצרכן כי תשכ״ח. העם במשאל
 ביותר הטוב השמן מהו היודע הוא

ולסלטים. לאפיה לטיגון, לבישול,
 — היחידי הוא אומרים? איך

די.! סי. שמן

 צבעוני סרט לקבל איד
 ? ל״י 16.50ב־
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