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פרטיים. לחשבונות נסו
 בדו״ח. היחידה השערורייה זו היתד! לא

 באר־ פועלי מועצת כי גם גילה הדו״ח
 הפועל והודעד העירייה עם בשיתוף שבע,

 בונה סולל אצל הזמינו ההסתדרות, של
 העירוני. באיצטדיון ושירותים חומה הקמת

 אולם ל״י, אלף 300 היה העיסקה שווי
 לצרף המזמינים טרחו לא זאת למרות

 שסולל־ קרה, כך להסכם. תוכניות־בנייה
 עשוי קיר בטון, חומת במקום הקים, בונה

טרומיים. מאלמנטים
ליקו שורת היחידי: הפגם זה היה לא

 — האדריכלים, על־ידי שנתגלתה נוספת יים
 עדיין היה לא זה וגם היום. עד חוקנו לא

 שלא הליקויים אף על שכן האחרון: הבזיון
 לסולל־בונה המזמינים אישרו — תוקנו

הסופי. החשבון את
הת פרלמוטר מאוד. חכרתי גיבוש

 באר־ הפועל הנהלת את גם ופיזר — פטר
הפו מועצת מזכיר סבג, שאורי אלא שבע.
 נאוזי, אליהו העיר וראש בבאר־שבע, עלים

 לחזור ההנהלה חברי את לשכנע הצליחו
ה בעל מפרלמוטר להתרשם לא לתפקידם,
ל הבטיחו הם השיכנוע: צורת עקרונות.

 הנוער לקבוצות לחו״ל טיול ההנהלה חברי
הכדורגל. סקציית של והבוגרים

מל ושני נערים 16 יצאו השבוע ואכן,
 הבוגרים, הכדורגלנים 14ו־ לקפריסין, ווים

 :המטרה לרודוס. מלווים, שלושה בליווי
 ימים. שבוע למשך חברתי״ ״גיבוש

האזרח. המשלם: ל״י. אלף 26 המחיר,

אדם דרכי
ס ל זקניס חיי

לנצח מתים לא
משי ,65 בגיל לגימלאוח, שיצא לאחר

לע כהניו אברהם התקבל במשטרה, רותו
 שלום. נל־בו של הביטחון בחוליית בודה
 על־ידי פוטר לאחר־מכן, קצר זמן אולם
אלי החולייה, ראש
 מעמד יהושע. מלך

 מביש היה הפיטורין
 עשיתי ״אני למדי:

 לך ונתתי טובה לך
 עליו צעק עבודה,*

 בנוכחות יהושע
 באת .,אתה זרים,
לעבוד, לא הנה
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 שומן. ללא
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 או רגיל
שמנוני.
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 מיוחד קרם
רגיש לעור

01(81 /836
מיוחד

לתינוקות
ופעוטים
באריזת

שפופרת.

אז כהניו
 ממחר להשתין. אלא
מפוטר.״ אתה

נדיר. עיטור
 התרגל לא כהניו
ב עלבונות לספוג

וב — חייו ימי
 מבעלי שלא וודאי

 נכבדות כה דרגות היום כהניו
חוליית־הביט־ כראש

 כהניו אברהם שכן שלוס. נל־בו של חון
במסכת המפורסמות הדמויות אחת הוא

 אוניברסיטה, בוגר ישראל. עם של הביטחון
כבר בכירים פיקוד תפקידי כהניו מילא

 במלחמת המדינה. קמה בטרם עוד בהגנה
 מייג׳ור של קבע לדרגת הגיע השנייה העולם
 קיבל ב׳ בעלייה מיבצעיו על הבריטי. בצבא
 אנשים שני רק זכו לו נדיר, כבוד עיטור
הת מדיו, את שפשט לאחר בעולם. אחרים

למשטרה. גייס

01(1*01-0^
 שומן ללא

 ספריי. במיכל
 רגיל לעור

שמנוני. או

מכמיות! בעלי
עליה! שמור - דר יקרה מכוניתו אם

הדרוש כל את תמצא אצלנו
הרכב ולשמירת לטיפול לנוחיות,

מחייב! אינו בקורך חינם: ייעוץ

למכונית וחלפים אביזריםרביד
 שדה יצחק ע״י 6 טברסקי רח׳ ת״א,

35893 טל.:

 לא כהניו מייג׳ור הסוף. עד מרחמה
 החייל שספג. העלבון על לשתוק מוכן היה

ב שמאבקיו לאחר למלחמה. יצא הוזתיק
ההס לעזרת פנה בתוהו, עלו עצמו בוכל

 שתפקידה מה משום חשב הוא תדרות.
להת זכה לא הוא העובד. זכויות על להגן
 האחראי. הפקיד אצל לפגישה אפילו קבל
 שמשון יעקב המשפטים לשר פנה הוא

 גם תשובה לקבל זכה ולא — שפירא
ה הנדיב הכל־בו, לבעל פנה הוא ממנו.
לשווא. אך וולפסון, אייזיק סיר ידוע

 בשלב לפתוח החליט התייאש, לא כהניו
 מיי- של קבע דרגת כבעל במלחמתו: חדש
תבי להגיש רשאי הוא הבריטי, בצבא ג׳ור
 בריטי אזרח נגד הבריטי לבית־הנבחרים עה

 לנצל עתה עומד כהניו עוול. לו שנעשה
 אפילו וזלפסון. את לתבוע זו, זכותו את

או מפחיד אינו וולפסון של האצילות תואר
 המייג׳ור דרגת הבריטית, המסורת לפי תו.

סיר. מדרגת גבוהה

 תושב שחרחר ערבי ),22( פמ*ני ייב
 גיזרתו את להבליט מאוד אוהב יפו, |

 דייב טריקו. וחולצות צינור במיכנסי הדקה
 אך השיחרור. מלחמת מאז יפו תושב הינו

 על עברית דובר והוא בישראל שגדל למרות
 מצא עבודה, בשום דייב הסתדר לא בוריה,

 האחרונה, ידידתו כרועה־זונות. פרנסתו את
 יהודיה צעירה ),25( בחבוט אביבה היתד,
מלא. וגוף עיני־שקד בעלת מרוקו, ילידת

ב שכורה בדירה התגוררו ואביבה דייב
 מלחמת לאחר שנה ביפו. המשוט רחוב

מת שהוא לאביבה דייב הודיע ששת־הימים
 מעזה. בת־דודתו את לאשר, לו לשאת כונן

 הרי מאליו. כמובן הדבר את ראתה אביבה
בסך־הכל. זונה וגם יהודיה, והיא ערבי דייב

מ דייב הביא חודשים, שמונה לפני וכך,
 נכחה בחתונתם ,16ה־ בת סיריה את עזה
 את הוציא דייב כבוד. כאורחת אביבה, גם

 מקום לפנות כדי המשותפת מדירתם אביבה
לדירתם. בסמוך חדר לה שכר לאשתו,
את שמימנה היא זו היתה אביבה, לדברי

 רצופים ימים שבעה
תו סמוני, דייג התעלל

 באכזריות ,22 כן יפו שב
 הצעירה, כאשתו נוראה

 שמתה. עד - 16ה־ כת
כח נבחה זמן אותו בל
 שעבדה אהובתו, גם דר

כזנות. למענו

ש השניים גילו באשר
 את גררו מתה, הנערה
 לבית־השימוש, גופתה
 לתוך ראשה את הכניסו

 שהציתו ולאהר האסלה,
 לעשן לסלון חזרו אותה,
 להם משהתברר חשיש.

ל נשרפה לא שהגווייה
הש את העמיסו גמרי,
 לתוך החרובים רידים
 הים, לשפת נסעו טנדר,

למים. אותה והשליכו

 בדירתו הרהיטים 'קניית סיריה, עבור המוהר
טנדר. לו רכשה ואף דייב, של

★ ★ ★
בעזה גבר עם בחשב

חו־ כמר, המשולש חי בזאת צורה
סי עם ימיו את מבלה כשדייב דשים, ^
 הסביר לאשתו אביבה. עם לילותיו ואת ריה

 ל־ בלילה לצאת ועליו .כדייג עובד שהוא
מרחבי־הים.

ל ביתם מאוד ליברלי שהיד. דייב, אבל
ה נשותיו. לגבי תהומית קינאה גילה עצמו,
 על תמיד היו מידיו ספגו שהשתיים מכות
גברים. עם ליחסיהן בנוגע חשדות רקע

 נוראות צעקות אביבה שמעד, אחד יום
 לדירה ״נכנסתי דייב. של מדירתו בוקעות
 את ״מצאתי מספרת. היא קרה,״ מה לראות
 לא היא בסלון. הספה על שוכבת סיריה
ש לי סיפרה היא בכלל. ולזוז לקום יכלה
בעלה.״ עם רבה

שפי מה, זמן לפני הבחין, שדייב התברר
 ושאל הרגיל, מן נמוך סיריה של ר,טבעת

 ששכבה הודתה סיריה הדבר. לפשר אותה
 השתנה יום מאותו בעזה. גבר עם מאחור

 ממנו ספגה והיא לסיריה, דייב של יחסו
ביומו.״ יום מדי מהלומות

★ ★ ★
הקיר ער ניתז הדם

מס לד״״ כואב מה אותה ■■■אלתי
/  שכואב אמרה ״סיריה אביבה. /*\פרת /
בי כללית. חולשה מרגישה והיא הגב לה

לק המרקחת לבית ללכת כסף מדייב קשתי
 נגד כדורים לה קניתי תרופות. לה נות

 אצלה נשארתי הגב, בשביל ופלסטר חולשה
 בסלון, הספר, על איתר, ישנתי הלילה. כל

בחדר־השינה. במיטה ישן ודייב
 השבוע. בתום נסתיימה הקצרה האידיליה

 עם מה לברר למשטרה דייב יצא יום אותו
ש הבחין כשחזר, אשתו. של תעודת־הזהות

הסבי לאביך,״ אותו ״נתתי עגיל. לה חסר
 ופחדתי, ממני אותו ביקש ״הוא סיריה. רה
 התמה, דייב של לשאלותיו לו.״ נתתי אז

 שבעצם לבסוף הודתה אביו, את ראתה מתי
כלל. אותו ראתה לא


