
 מובא לאיש־משטרה, כבולקציר יורם חשוד
השופט. בפני זה חשוד אף

 בית־ ליד הפתעה, בל מנעה ובלשים שוטרים של מתוגברת שמירה
למיסרר־הזיהוי. ער פני־החשודים, פירסום את אסר השופט המשפט.

 אורפלי שלמה של האופנוע
 האופי את הסתם, מן שסימל,

הש להופעתו מתחת המסתתר ההרפתקני
ו.8ה־ בן הצעיר, של והמנומסת קטה

שפי. חביבד, של ביתה
 פני״ חדרו חמושים שוטרים הוקף. הבית

 הלירות אלף 50 כל נעצרו. החשודים מה.
 חבילות־ עדיין ארוזות — ברשותם נמצאו

המזוודה. בתוך חבילות,
ו הטובות לשכנות עבר לא ההלם אבל

 שושנה השבוע אמרה לחוק. המסורות
 והנשואה בלונדית, מרומניה, עולה מוסבי,

הפרסית: העדה לבן
 לא אני חיי. על מפחדת אני עכשיו ״עד
 רוצה לא אני דבר, שום לפרסם רוצה

בי!״ יפגע שמישהו
 ד,דאגנית חביבה, אותה להרגיע ניסתה

 מה ״אין הצעירה: מחברתה פחות הרבה
שודדים!׳׳ אלה ערבים. היו לא אלה לדאוג.

★ ★ ★
בנופיית־״גזעיים"

 ה״ החשודים, ארבעה הוכאו אשר ך*
להיתמם. ניסו שופט־השלום בפני שבוע, ^

 שלמה ידועה: היתד, זהותם עזר. לא זה
 יששכר ),18( זוקע דויד )18( אורפלי
 נימנים, )28( קציר ויורם )26( שרעבי
 הנודעת רמת־ישראל כנופיית על כולם,

למשטרה. והמוכרת לשימצה
 מצד מכבר, לא אחריהם, מעקב קיים
 מחוז־תל־ של לבילוש המרכזי המדור
 רמת־ כנופיית אנשי מוכרים שם אביב.

כ״גזעיים*.״ ישראל

 התל־אביבי: התחתון העולם בעגת *
במשטרה. מדברים שלא ואלה

לדבר. מה על הרבה היה לא שהפעם אלא
 ימי־מעצר־ 15ב־ זכה הארבעה מן אחד כל

חקירה.
 רק עתה, לברר, צריכה היתד, המשטרה

 בערפל: הלוטות נקודות שתי
 הנשק? בא מניין #

ו ל א -#  כל בין נוספים, מיקרי־שוד -
ל העמום בפנקם־ד,אשמות הרשומים אלה

לארבעה? לייחס אפשר — עייפה
★ ★ ★

ושקטיס!" ״מנומסים
יידי־ של אופייני טיפוס שפי; כיכה ך|

מזה בגבעת־רמב״ם הגרה מאמע שע | ן

 על רב אור לשפוך יכולה אינה שנה, 31
האלימים. דייריה שני של זהותם
ושלמה זוקע שדויד יודעת רק היא

 כארבעה לפני דירה, אצלה שכרו אורפלי
ומנומ שקטים בחורים היו ״הם חודשים.

 שכר־ את שלמו ״והם נאנחת. היא סים,״
בזמן.״ תמיד הדירה

 בה: נורא־מתחשבים היו השקטים השכנים
 במרחק, שלו האופנוע את כיבה תמיד ״דויד

כדי החצר, לתוך מנוע בלי אותו וגילגל
לספר. יודעת היא ברעש,״ לי להפריע לא

 רברבנית, כתבה נושא אופנוע אותו אגב:
 של האמיתי אופיו על לרמוז העשוייה

.007 הסיסמה השקט: שלמד,
בעליו. עם — ונמצא 007 נתפס עתה

;ד־!, כ; שרעבי יששכר חשוד
תווי-פניהם. את ברבים לפרסם השופט, של בפקודתו אסור, ממילא כי בשוד החשודים

במדינה
אופקים

הו הו תו  ובו
מוניציפאלי

 זו לא מאוד. דתית עיירה היא אופקים
 הנהלת־ חברי תישעה מתוך שחמישה בלבד

 שמונו עבור המסד״ל; אנשי הם המועצה
 באופקיב קיימים תושבים אלפי עשרת עד
 לדבו שלא בתי־כנסת, 22מ־ פחות לא גם
אחת. גדולה ישיבה על

אנ דווקא באופקים, נמצאים, באופוזיציה
ו,מע״י.שי

 לבנוח השיכון משרד החליט מכבר, לא
 שבתושבים! לדתיים וגם לחילונים גם מיתקן

 במועצה הדתי הרוב אבל בריכת־שחייה.
 ואופן, פנים בשום להסכים, מוכן היה לא

גברים, בצד נשים ישחו בו מצב שיווצר
 ימים שיוקצו מוכנים היו לא גם הם

ה על בהסתמכם ולנשים. לגברים נפרדים
 בריכות־שחייה; שתי בפירוש תבעו הלכה,
 הוצאות• את להעלות עלול שהדבר למרות

 - לירות למיליון עד אלף 750מ־ ההתקנה
וחצי. למיליון
 יודע איש אין באופקים בכך. די לא אבל

 ל־ ״בהתאם מודרנית בריכה להקים כיצד
 אח בתקנתם חכמים העבירו כן על הלכה*.
 ניסים, הרב לישראל, הראשי לרב הסוגייה

 בחום־הקייק תושבים, אלף 10 מחכים עתה
טהור: עירוני בעניין להחלטית־הרב הלוהט,

 באופקים בכלל, נמשכת. החופשה
משונים. דברים קורים

ל יצא מייבסקי, משה ראש־המועצה,
 מלכה סגנו, את השאיר במקומו חופשה.

רפאל.
 רשמי מינוי בידו הפקיד שלא כיוון אך

 קיימת, זו זכות זכות־חתימה. לרפאל אין
 חבר־ עם יחד הסגן יחתום אם רק איפוא,

 המסרב — ישראלי מוראד הדתי המועצה
 מונה לא רב זמן מזה כי בטענה, לחתום
 הוצאה, לכל אחראי ולכן העיירה גיזבר
מייבסקי. ראש־המועצד, ישיר, באופן

לתשלום, ספקי־העיריה ממתינים בינתיים
 שהולן שכרם, קיבלו טרם עובדי־ד,מועצה גם

ממושך. זמן מזה
בחופשתו. ממשיך ראש־המועצה אך

 לאיומי־שביתה כמובן, גרם, לא הדבר
 שני מצד כראוי. המאולפים העובדים מצד

 בי הפגנות־זעם שמתכנן מי יש בהחלט
התובע המקומי המפד״ל סניף :אופקים
 בי יםעו לא החילוניים שהתושבים במפגיע

השבת. צאת לפני מוצאי־שבת
 בואם את תדחה לא הנהלת־אג״ד אם

 העסקנים מאיימים האוטובוסים, של וצאתם
 ב: הדתיים התושבים יפתחו — הדתיים
לתחבורה. הקואופרטיב נגד הפגנות

ושוב
 המקומית המועצה חבר ישראלי, למוראד

 מצפון יש שבדרום, אופקים העיירה של
מפד״לי.

 אם במועצה, שהתנהל סוער ויכוח עקב
 שתיים או אחת בריכת־שחייה במקום להקים

הנהלת־המועצה. את ישראלי עזב לעיל) (ראה
 הפך ומאז האחרון, מאי בחודש קרה זה

הקואליציו סיעתו בין מישקל־ביניים למעין
 המורכבת במקום, האפוזיציה לבין נית

מאנשי־מע״י.
 למועצה, מוראד חזר ביולי 26שב־ אלא

 ל־ והודיע בא׳ פשוט הוא הישן. למקומו
 שהחליט מייבסקי, משה המועצה, יו״ר

למוטב. לחזור
 ישי-! כונסה כמשפחה. נשאר הכד

 ב־! השתתפו משום־מה, במועצה. בודד,נהלה
 ראש־ה־ רק למוראד, פרט ישיבה, אותה

 הוא גם — מלכה ורפאל עצמו מועצה
חבר־מפד״ל.

 קיבלה מאוד המצומצמת הנהלת־המועצה
 נחבר-הנהלוז תפקידו ״בתוקף החלטה: אז

 ענייני אירגון על אחראי מוראד מר יהיה
 ה־ שטיפולם ומכבי־האש אדום דויד מגן

 לידי מזכיר־המועצה מידי יעבור מינהלי
ביתן.' עמרם

 אחד הוא באופקים, ילד לכל כידוע וביתן,
 עצמו. למוראד ביותר המקורבים האנשים מן

 כרכז בעבר, למנותו, הספיק כבר עמרם
מחלקת־התעסוקה.

 שמור־לי־ואשמור־לך של בגדר עדיין זה כל
 שנהג־ה־ הוא רגיל שפחות מה הרגיל.

 אינו המקומי מגן־דויד־אדום של אמבולנס
ישראלי. מוראד של גיסו צרויה, יצחק אלא

)24 בעמוד (המשך
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