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 — מעסיקה מע״י
משלמת הממשלה

 בכיר. ממשלתי פקיד הוא מרציאנו אלברט
מז בתפקיד מכהן שהוא מספר שנים מזה
 — ובנגב המחוזית'בדרום ועדת־הדיור כיר

 את במשרד־הפנים. — אילת ועד מאשדוד
הממשלה. מקופת מקבל הוא משכורתו
 שאת לו, הנזקקים כל יודעים זאת למרות
 משרד־הפנים במשרדי לחפש אין מרציאנו

לע יכול אותו, לפגוש הרוצה בבאר־שבע.
 שכן, בעיר. העבודה מפלגת בבית זאת שות
בהיותו ממושך. זמן מזה עבודתו מקום זהו

 אז עזר. לא דבר שום אך עליה, לאיים
 את פתח הוא פיתאומי: זעם עיסא נתקף

 הנערה את והעיף — בתנופה המכונית דלת
נסיעה. כדי תוך לכביש, החוצה

 המשטרה. ניידת אותה מצאה זה במצב
 והשבוע שעתיים, לאחר נעצר עצמו עיסא
 מן רעיית־הזונות מיקצוע מותר כי נוכח,

 מאחורי עצמו מצא שוב :אין — הפריצה
 הטובים. בימים כמו ובריח, סורג

בלבד. ימים לעשרה — בינתיים

שפט מ
הסלם זה הסכם

 דויד מהשמיים. זוג היו מלמד ודויד נאוה
רדון בבריכת המציל שנה, לפני עד היה, גו

השבוע תמונת

 מספר שניות הלוי, יהודה כרחוב תל־אביב, במרכז נעשה זה צילום
 אוקסמן, זאב הקטנוע, רוכב התנגשו. וקטנוע־עם־סירה שמונית לאחר
 אנושות נפצע ),65(גרברסקי שלמה כסירה, שהיה והנוסע קשה, נפצע
הקטלנית. התאונה לאחר מייד זו בתמונה נראה הוא מפצעיו. ומת

בשליחו טרוד הוא במקום, המפלגה מזכיר
 לענייני פנאי מוצא אינו לראש, מעל עד תה

 מרציאנו ביקש גם כך משום משרד־הפנים.
 מנכ״ל סגן אך תשלום, ללא חופשה בזמנו

אותה. לו לאשר סירב משרד־הפנים
 משכורת לקבל ממשיך מרציאנו התוצאה:

המפלגה. בשביל ולעבוד — האוצר מן

פשעים
התוקפן הרועה

 פורץ עיסא חימל היה האחרון מעצרו עד
 שבחבורה. המעולים מבין לא זה ואף —

 ובעיתות למכוניות,בלבד, פורץ היה לרוב
 זמנו רוב את אולם מכייס. גם היד. דחק

ובריח. סורג מאחורי בילה
 לו התיישב האחרון, ממעצרו שיצא לאחר

מ והחל בשכונת־התקוזה, בבית־קפה עיסא
 אחד לו הציע חבריו.* בפני צרותיו גולל

 מיק- להחליף — נאמן ידיד עצת מידידיו
 הידיד: המליץ עליו החדש המיקצוע צוע.

בחורה. איזו של לאפוטרופוס ליהפך
 על שמח עיסא הכביש. אל החוצה

 היתר. כבר ימים שבוע שיצא ולפני הרעיון,
 כסף לו הביאה למענו, שעבדה בחורה לו

 החל טוב, כי ראה עיסא בלילו. לילה מדי
 במשקאות, החבר׳ה את מכבד קלפים, משחק
המ לחברתו ואילו רמה, על חי ובכלל
לסיגריות. לירות כמד. בקושי השאיר פרנסת

ימים, חודש במשך העניינים נמשכו כך
 אינו שעיסא חושדת התחילה שהבחורה עד

 בעמל מרוויחה שהיא הכסף, את כלל חוסך
 גם מזו, יתירה חתונתם. לצורכי רב, כה

ב עינו שם שעיסא לאוזנה שמועד, גונבה
 ערב הנערה בפניו התייצבה לפיכך אחרת.

 לעבודה. יוצאת לא שהיא לו הודיעה אחד,
 בדיבורים לשכנעה ניסה המופתל עיסא
 עזר. לא מאום אך — טובה בארוחה יפים,

 מונית הזמינה היא ודי. לעבוד, רוצה לא
לתוכה. ונכנסה הוויכוח, באמצע
האח בשנייה המונית לתוך קפץ עיסא

החל הוא מעוצבן. כבר היד, עתה רונה.

 כל עיניים אליו לטשו בו מקום בתל־אביב,
 רק שהיתר. אף על נאוה, הטיפשעשרה. בנות

 התמיר מבעלה ביופיד, נפלה לא עקרת־בית,
החטו בגיזרתד. תשומת־לב משכה והשרירי,

שלה. הנהדרות השקד ועיני להפליא, בה
 ילדה נולדה היפהפה שלזוג אף על אולם,

הצ לא — מהוריד, יופייה את שירשה —
 לפני בצוותא. מעמד להחזיק המשפחה ליחה
השניים. התגרשו שנה

 כ־ לחודש לירות 90 לקבל הסכימה נאוה
 נוספת הוצאה ובל הבת, עבור דמי־מזונות

הגירו לאחר מייד מכיסה. לשלם התחייבה
למ קיווה שם לקליפורניה, דויד נסע שין
מחדש. ועושרו אושרו את צוא

 עצמו, את דויד מצא זאת במקום אולם
 על נשפט הוא בכלא. חודשים, כמד, לפני

מאסר. לשנת נידון מסוכנים, סמים החזקת
נאוה של גורלה היוצרות. התהפכו

 באל־על לדיילת הפכה היא יותר. טוב היד,
 שלפני עד בדיזנגוף. מבוקשת ולנערת־זוהר

 אינן בהחלט הלירות 90ש־ החליטה חודשיים
 לגיל כבר שהגיעה ילדה לגדל מספיקות

ה המשפט לבית בקשה הגישה היא ארבע.
 המזונות את לד, להגדיל בתל־אביב מחוזי

לח בשעתו שאולצד, בטענה לירות, 300ל־
 כדי רק הלירות 90 של ההסכם על תום

 עקב מעוניינת, היתד, שבו הגט את לקבל
כלפיה. בעלה של האכזרי יחסו

 צבי עורך־הדין טען הבעל, את בייצגו
מזו להגדיל שאין הדין, בית בפני לידם,קי

 של שצרכיד, הוכח אם אלא החוק, לפי נות
מצ ויכולתו הבעל של ומצבו גדלו הילדה
 הפוך. המצב טען, זה, במיקרה זאת. דיקים
 היתה נאוה, עבדה לא ההסכם חתימת בעת

 כמציל אז שעבד בעלה, שולחן על סמוכה
 הבעל יושב כיום ואילו תל־אביב. בעיריית

מרווי זאת, לעומת ונאוה, — הסוהר בבית
דולר. 200 ועוד נטו לירות 450 כדיילת חה

 אף אלא זו, טענה קיבל רק לא השופט
טירחה. שכר לירות 100ב־ האשד. את חייב
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