
במדינה
נתניה

הפושעים
מיים הלאו

 העיר חדש: לשם לאחרונה זכתה נתניה
השחורה.

 מאות של בפיהם בעיקר שגור זה שם
 להתרחץ ו׳ יום מדי הבאים מטיילים, ואלפי

 של חכורים באוטובוסים והמגיעים בים,
 על לדבר שלא הגדה, ומן מעזה — אגד

לעיר־החוף. הסמוכים המשולש, כפרי
 כי התיירים: זרם פחת שלאחרונה אלא
 לא בו כמקום להתפרסם התחילה נתניה

 אפילו מסוכן ובו לעבור, לערבי נוח
 ועור שחור שיער לו שיש לאדם להסתובב,

במקצת. כהה
 אירעו, כבר לבריונים. טוב יחם
 נעימות לא התפרצויות וכמה כמה בעבר,

 את מצאו כולן שלא — לאומי רקע על
 התנפלו שבועיים לפני בבית־המשפס. סיומן

 שהפגינו השומר־הצעיר ילדי על תושבים
השטחים. סיפוח נגד בשקט

 לערבים יהודים בין המתח התחדש השבוע
ה של כביכול, חטאם, לכך גרם בנתניה.

ה ידועים, בעלי־ססייקיות שם־טוב, אחים
 ברמת־ בתל־אביב, בעסקי־המבורגר מחזיקים

שבנתניה. הרצל וברחוב גן
יתואר: לא אשר את עשו שם־טוב והאחים

 כפי ממש ערבי. עובד בנתניה העסיקו הם
 בתל־אביר שלהם בסטייקיות עושים שהם

ובנתניה.
 שני של בעיניהם חן מצא לא הדבר

 ואברהם יצחק התאומים מועדים, עבריינים
לפני שבאו השניים, ).23( אלמדו

ה העבריינים עם נימנים ,
 כולל, הפלילי ועברם בנתניה, יותר ידועים

 בסמים עיסוק לשמה, ביריונות השאר, בין
והתפרצויות. משברים
 מצד טוב ליחס זאת, בכל זוכים, האחים

בן גם אלמדו למשפחת כי — הנתנייתים

שם־טוב געל־סטייקיח
רע שם

ו במלחמת־ששת״הימים שהשתתף שלישי,
 בפעולה מישמר־הגבול כאיש נהרג אשר

| בשכם. י ו • ■ ׳
 בלילה ג׳ ביום מלוכלך!״ ״ערביי

 הסטייקיה ליד אלמדו האחים שני הסתובבו
 הם כמלכים. שתויים כשהם שם־טוב, של
 התחילו אלא בשמחת־היין, הסתפקו לא

 מאות של לנזק גרמו וציוד, כלים לנפץ
למקום. לירות

 הפועל על זעמם את שפכו חוך־כדי־כך
ש אום־אל־פחם, הכפר מן חאסן שבמקום,

משפחתו. שם את אפילו יודע אינו איש
 הנחתת תוך־כדי בפרהסיה, נעשה הדבר

 בקולי־קולות: צועקים כשהאחים מכות־רצח,
לך!״ נראה עוד מלוכלך! ״ערבי

 רצתה, לא הניידת למקום. נזדמנה ניידת
 להרחיקם רק אלא השניים, את לעצור בעצם,

 כליל. אותו ייהרסו שלא כדי המקום, מן
 — פנימה השוטרים שני כשנכנסו אך

אותם. גם האחים תקפו
 נגררו נעצרו, אלמדו האחים התוצאה:

 מתבונן כשהקהל המוכים, השוטרים על־ידי
להתערב. מבלי באדישות, בחיזיון
הם יש? ״מה לשמירה. שוטרים אין

 אחד הגיב ערבי!״ לאיזה הרביצו הבל בסך
התערבו. לא מדוע השוטר לשאלת הצופים,
 המוכות, עצמותיו את הרים מצידו, חטאן,

 שהניידתזוה. עד הסתתר שם למיטבח, נמלט
לעבודתו. שב ולא מנתניה נימלט אחר־כך

 הבית מן לצאת איסור חל עליהם האחים,
 עבירה בגלל — בלילה 10 שעה לאחר
 פסק השופט לבית־הכלא. נלקחו — אחרת

החקירה. להשלמת ימים, עשרה להם
 ואברהם יצחק נראו כבר ערב באותו אך

 העובדה לשיחרורם גרמה נתניה. ברחובות
 היו אילו הקטטה. בעת קל נפצעו שהשניים
ה הרופא כצו לבית־החולים, מועברים
 שלוש להפקיד המשטרה על היה משטרתי,
 בבית־ מיטתם ליד שוטרים של משמרות
החולים.

מוכנה. המשטרה היתד, לא לכך
 ביינברג, אברהם פקד שינאה. יש
 על־ידי שנשאל בנתניה, תחנת־המשטרה מפקד

 החשיבות מן להמעיט ניסה הזה, העולם
 הגזעני לצד כלל התייחס לא המיקרה, של
 הבין* הביריונות ״בעיות הפרשה. של

לחשיבו מעל הרבה הובלטו בנתניה גזעית
כסוף־השיער. הקצין טען תן,״

מסיירת מיוחדת ״חולייה הקצין: הוסיף

אהרוני פקח
טוב ערבי

 ואין הראשיים, וברחובות החוף של לאורכו
לנו.״ שיעזרו החוץ מן בכוחות צורך כל

 נתניה, של התורן ראש־העיר סבור כן לא
 הזאת בסביבה חי שלא ״איש שקד: משה

ה את להבין יוכל לא שנה, 40 כמוני,
טבור. הוא הצדדים,״ שני של מנטאליות

 שינאת־ של בעייה קיימת שקד, לדעת
 אך _ לבעייה ער הוא בנתניה. ערבים
הפורעים. נגד המשטרה להפעלת מתנגד
 שפיכות־דמים לידי להביא עשוי ״זה

טוען. הוא מיותרת,״
 החליק כבר ותיק, מיקצועי עסקן שקד,

 על אך החלקלקה, בלשונו בעיות הרבה על
 מפי לראשונה שמע הרצל ברחוב המיקרה
הזה. העולם חוליית

 בעלי־העסק כולם!״ את ״לשחוט
 קבוצה ״זוהי אחרת. סבורים במרכז־העיר

 על טרור המטילה מועדים, עבריינים של
 על לשמור שהתחנן בעל־עסק, טען כולנו,״

אלמוניותו.
וה מהגדה בערבים מעוניינים ״אנחנו
 אחר. הודה לקנות,״ באים הם משולש.

 קבוצת־ נגד כלום לעשות אי־אפשר ״אבל
עלינו.״ שולטים הם הזאת. העבריינים

 מיעוט• אותו כמובן, לביריונים, סייעו
 שמה את לנתניה שהקנה וצר־אופק, חשוך
הרע.
 אחרוני, העירוני הפקח למשל, טען, כך

 ״צריך נתניה: של חוף־ימה על העובד
 הוא טוב ערבי ערבי! כל כולם! את לשחוט

מת!״ ערבי
 הגבר בהתלהבות הוסיף לעמלק!״ ״המוות

ו בירושלים, שנולד והצנום, לבן־השיער
 וכובע־ בגד־ים לבוש החוף על מסתובב
פקחים.

 בודד אהרוגי היה לא נתניה של לאסונה
בדיעותיו.
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