
במדינה
מפלגות

 המיסים מחלקת מהל
מיסים לשלם \ונא

ב היו שלא הקסטל במלון המיטבחים
 שוב. בוחשים אחדים, חודשים מזה עולה
 אל נמרץ לחישות מסע מתנהל ;פעם
 ה- המיפלגה של הכלכליות החברות בר

 המלון נמצא שבבעלותה הלאומית, יתית
שנים. כמה ;זה

 חברת פתאומי באורח התמוטטה כאשר
״ה לפיה לאקונית, הודעה נמסרה פעוז

 למצוא מנת על חקירה ערך הפועל עד
הפגמים.׳׳ ת

 אם הבניין, מן רחוקים היו, לא הפגמים
 יצ־ החקירה מימצאי כי להניח קשה :י

 ה־ של המיסים מחלקת מנהל על :יעו
 בן־נתן. רפאל נפד״ל,

 העובד ולדימירסקי, נוח וחברו בן־נתן
 עם בעבר נימנו המיפלגה, בגזברות יום

 נהגה יפעוד חברת חמד. משתלות ונהלי
 ה־ והנהלת חמד למשתלות חומרים ספק
 את יקנו חמד שמשתלווד החליטה ויפעל
 המשתלות. בשביל בן־גתן של ירתו

 לירות, אלף 40 תמורת נמכרה הדירה
 על עולה אינו למעשה שערכה מרות
 שילמה ושדה־חמז היות אלפים. :שרת
 לסלק יכלה לא המופקע הסכום את יפעת

חובה. יתרת ות
ה במעשה פגם כל גילה לא בן־נתן

 לנד זכות לי יש אזרח כל ״כמו זכירה:
 אמר. דירתי,״ את :ור

 ה־ מבקר זוידוביץ, מנחם של בפיו מה
 אינו התנועה כמבקר ״תפקידי :תנועה
בלש.״ !היות
סמ תשלום עם תיכון לגמור איך

 מ־ אחד גם שהוא בן־נתן, של כשרונו ?,י
 ד״ר הפנים שר של המובהקים נומכיו

 החינוך. בתחום גם מתבטא בורג, כסף
מו חבר כי בזמנו קבעה ישראל זמשלת

 ב־ ילדיו חינוך עבור לשלם חייב טב
 משכר אחוז 10 בשיעור תיכון נית־ספר
הרגיל. •לימוד

תו שהוא בן־נתן חזר זו, תקנה לצורך
 שדה־חמד. תושב להיות ראשון־לציון, טב

 מכרים להם שאין רגילים אזרחים יעומת
 3810 סך המשלמים הגבוהים, :חלונות

 תיכון בבית־ספר לימוד שנת עבור לירות
 180 של הצנוע הסכום את בן־נתן טילם

ותקילין. טבין לירות.

עסקים
תעלומת

המיטתורי הציק
 של הצהריים בשעות כשבועיים, לפני

 היועץ אלרואי, יורם עו״ד קיבל ו׳, יום
210 של סכום אירה חברה של ־,מישפטי

 הסכום את לידו שמסר האיש לירות. *לף
 בן־עמי, עובד נתניה, עיריית ראש דה

 מירוץ העברת עיסקת של הראשי ־,מתווך
א׳. ליום משבת באשקלון המכוניות
 מעמד באותו לרמוז מוכן היה בן־עמי

 במלון עיתונאים עם שוחח כאשר וגם
ש הכספים כל לא כי בתל־אביב שרתון
 אלה דיבורים דתיים. מחוגים באו נתרמו
שמועות. של גל אחריהם הותירו
 כי האמת. את אמר שבן־עמי נראה

 והבריו, פרוש מנחם הח״כ לרב מחוץ
 השמעת תוך רב, בכישרון תימרנו אשר

 שהצליחו עד לסירוגין, ופיצויים איומים
 ליום המירוץ העתקת — מטרתם את להשיג

נו שם הוזכר — למעשה והכשלתו חול
 ה־ של הצעיר אחיו וולפסון, אביעזר סף.

וולפסון. אייזיק סר מיליונר־הנדבן,
ב המעורבים בין שרווחה שמועה לפי
ב וולפסון־ג׳וניור השתתף המירוץ, פרשת

 בסכום מבן־עמי אלרואי שקיבל המחאה
לירות. אלף 180 של נכבד

 וולפ־ של מסוגו עסקים איש נגרר מדוע
בלתי־עסקי? כל־כך למעשה סון

ה בעל אביעזר, כסכנה. פרדסים
 בסביון. מתגורר והשובב, הצעיר מראה

ל שלא בוזדאי לדתי, ׳נחשב אינו הוא
 שירים כתיבת זאת לעומת מעדיף קיצוני,
סביון. של היומי לעיון מאמרים והכנת
 מתמצא וולפסון, משפחת בני ככל אך

 ש־ סוד, זה אין שונים. בעסקים אביעזר
 ל־ קרוב שנים מספר לפני רכש אביעזר

 את להפוך והתחייב פרדסים דונם 180
 של האדמות בנייה. למגרשי הזה השטח

)25 בעמוד (המשך

 ברכה ילדה ילדים לושה־עשר ***
ב פועל חמי, שלום של אשתו חמי,

 הילד את נתניה. בעיריית התברואה מחלקת
 חודשיים, לפני ברכה ילדה השלושה־עשר

 ב־ ליולדות בבית־החולים באוקטובר, 11ב־
במש ושלם בריא נולד התינוק כפר־סבא.

 הלידה למחרת קילוגרם• 3,450 של קל
 לא ולשמחתה להנקה ברכה אותו קיבלה

 שגילה עירני תינוק זה היה קץ. היה
חלבה. את לינוק להיטות
 ילדים 12 חמי במשפחת נותרו כיום

ש הזקונים בן עשר, השלושה הילד בלבד.
 נעלם הוא עוד. איננו חודשיים, לפני נולד

חמו חשדות המעוררת מיסתורית, בצורה
 בבתי־היולדות הנעשה כלפי ביותר רים

בארץ.
 ביותר, מוזרה תעלומה של סיפורה זהו

 שלושה בן תינוק של היעלמו תעלומת
1** ~ן81 ימים.

נעלם לאן ^
? התינוק ^

כר הניקה ימים שלושה משך ך*
 תינוקה את תימן, יוצאת חמי, כה !*

 ה־ מיטתה ליד הופיע השלישי ביום הרך.
 הורה בית־היולדות, מנהל מלץ, שמואל ד״ר

ב החלב להפסקת כדורים לקבל לברכה
בבכי. פרצה ברכה שדיה.

 י״ בשבילו טוב לא שלי החלב יש, ״מה
שאלה.
 הרעה חלה כי הרופא לה גילה אז רק
כך התינוק, תינוקה. של בריאותו במצב

 לאי־הס־ זו תשובה ייחס שלום חמי. פחה
 חשב אולי, בבתי־החולים. השוררים דרים

 הספיקו ולא לטיפול מהר אותו הכניסו
אותו. לרשום

לבית הועבר שהתינוק אחרי ימים שלושה
לנ חמי שלום החליט ב״לינסון, ר,חולים

 שם לברר כדי לבית־ד,חולים בעצמו סוע
 אצלנו״, כזה תינוק ״אין תינוקו. שלום מה

 שלום הסתובב הקבלה. במשרד לו נאמר
 שם, והתענין פה שאל המחלקות, בין חמי
 בשם תינוק :אחידה היתד, התשובה אך

לב״לינסון. כלל הגיע לא חמי
מדוע לראשו. עולה שדמו הרגיש האב

 ההורים וגם הודעה שום קיבלנו לא ברכה.
 פרטים למסור נא הודעה. שום קיבלו לא

להורים״.

מכתב
קדישא מחברא

שרום לקח כידו שהמכתב **
 כאשר לב״לינסון. ודהר מונית חמי ^
 פקיד אותו הקבלה, לפקיד המכתב את מסר

שתינוקו לו אמר לכן קודם מספר ששעות

 01111 *ולס שלושה נו תיגוס
 מנסים האם - נגית-הסוליס

 ושינית תאונה ער לחמת
התינוק היה ממנה שכתוצאה

 ב־ ביילינסון לבית־החולים הועבר סיפר,
 רפואיים מיתקנים נמצאים שם פתח־תקווה,

יותר. משוכללים
 שלא למרות המציאות, עם השלימה ברכה

 היה הרי תינוקה. חלה פתאום מה הבינה
למח חשבה. לו, הזיק חלבה אולי ? בריא

 בב־ בית־החולים את חמי ברכה עזבה רת
הוותי שבשיכון לביתה חזרה — ■פר־סבא

הנו ילדיה 12ב־ לטפל כדי בנתניה, קים
תרים.

 למחרת התקשר שלום, ברכה, של בעלה
ל ביקש ביילינסון, בית־החולים עם היום
התשו תינוקו. של בריאותו מצב את דעת
 שבבית־החולים לו נאמר אותו. הפתיעה בה

המש־ שם את הנושא תינוק רשום לא כלל

ך ך  ישעיהו קדישא, החברא מזכיר ך
| | ב! התינוק את שקברה בלס, *1 |

הקבורה. על לדבר סירב הימים שלושת 1

 ? בכפר־סבא בבית־החולים אותנו י רימו
 לבית־היולדות לנסוע ומיהר עצמו את שאל

בכפר־סבא.
 בכעס, שם שאל שלי?״ התינוק ״איפה
 שם אבל לבייל-נסון, אותו ששלחו ״אמרתם

״דבר שום יודעים לא !
 שמע פליישמן, דוד הד״ר התורן, הרופא

 בכרטסת. מיד ובדק האב של סיפורו את
 אולם שם. עוד ניתן לא חמי של לתינוקו

 בכרטיס בן־שלום. חמי בשם רשום הוא
 התינוק נשלח בחודש 13שב־ בפירוש נכתב

לביילינסון.
 הבא המכתב את פליישמן הד״ר נתן

ביילינסון החולים ״לבית חמי: לשלום
חמי בשם תינוק העברנו באוקטובר 13ב־

ך1 ךיד  מנהל מ׳לץ, שמואל הד״ר *11ן
| | | 1| ט בכפר־,סבא, בית־היולדות \

אחות. בלעי נשלח החולה התינוק כי ען

ה ״כן, ואמר: בראשו זה נדנד שם, אינו
נפטר״. שלך תינוק

 של ראשו על נפלה המרה הבשורה
 העלימו מדוע הבין לא הוא כהלם. חמי

 אמר שם. תינוקו הימצאות את קודם ממנו
 לקבל וביקש לקח״ ואלוהים נתן ״אלוהים

לקבורה. תינוקו גופת את
 ״תבוא הפקיד, אמר שישי״, יום ״היום

 סיפר לביתו, חמי שלום נסע ראשון״. ביום
הש בכו ויחד תינוקם אובדן על לאשתו

 חזר באוקטובר, 18,־ד הראשון, ביום ניים.
 ביקש ביילינסון לבית־ד,חולים חמי שלום
תינוקו. גופת את לקבל

״קב לו, נאמר אותו״, לקבל תוכל ״לא
 חמישה לפני שלך התינוק את כבר רו

ימים״.
הנדהם. האב שאל קבר?״ ״מי

״חברא־קדישא״.
ל וחזר התשובה עם חמי שלום השלים

 לאשתו. אמר מתים, שתינוקות קורה ביתו.
המתגו ,38ה־ בת וברכה 46ה־ בן שלום
 ומקיימים נתניה בפרברי רעוע בצריף ררים

 של ממשכורת הילדים מרובת משפחתם את
 לעולם יראו לא כי הבינו לחודש, ל״י 520
 כי תפסו לא עדיין האחרון. תינוקם את

בהיעלמותו. כשורה אינו משהו
 לאוקטובר. 20ב־ יומיים, כעבור אבל
 קדישא מחברא מכתב לצריפם הדוור הביא

 הימים״, שלושת בן ״התינוק בפתח־תקווה.
לק הובא בן־שלום, ״חמי במכתב, נאמר
 בפתח־תקווה בבית־הקברות ידנו על בורה

״19.10.70ב־ הנפלים בחלקת
 סגרה המישטרה
התיק את

שערו כי חמי לשלום היה דמה ך
ב היה בחודש 18ב־ הרי סומרות. רותיו !*
 והנד, כבר, נקבר בנו כי לו ואמרו ר,חוליםבית

 רק נקבר התינוק כי קדישא החברא אומדת
 גופת את לו נתנו לא מדוע היום. למחרת
ב לקברו לו התירו לא מדוע ? תינוקו
 התינוק גופת את החזיקו מדוע ? עצמו

פטירתו? מיום ימים שישה


