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במדינה
)5 מעמוד (המשך ו
 הקרחון. קצה רק היה זה אחרון רצח
 לתשומת כמעט זוכים שאינם המעשים דווקא
 הרצח מעשי — ישראל אזרחי של ליבם

ה הם־הם — עצמם הרצועה תושבי של
 של ברצועה שליטתם מידת את מוכיחים

המחבלים. כוחות
 כזה כמחסן. הוסתרו המחסלים

 אבו־ חמדי של שעבר, בשבוע הרצח, היה
עזתי. מונית נהג ),40( סידי

 ב־ ישב׳ מרפדיה, בעל פראוני, עוני
 בין מחרוזתו מגלגל חנותו, בפתח ,8.11.69

 על לפתע צצו עיניו לנגד כאשר אצבעותיו,
 רימונים. שהשליכו צעירים שני המדרכה

ל פראוני להם הציע להימלט, פנו כאשר
שלו. המרפדיה במחסן הסתתר
כו סריקת טוב. מחבוא מקום זה היה

השניים. את גילתה לא הביטחון חות
הופ יומיים כעבור מאסר. שנות 22

ה החזית סוכן עזיזה, ג׳לל עם פראוני גש
ל אותו שצירף פלסטין, לשיחרור עממית
 מסר ורימונים, אקדח לרפד נתן עזיזה חזית.

 רימונים השלכת הראשונה: משימתו את לו
ל ערביים פועלים המובילות משאיות על

בישראל. עבודה
 המשימה, את לבצע עליו קיבל פראוני

 עבד־ בחנווק עוזרו את גם לעזרתו צירף
 וידיד ,17 בן צעיר אל־סעודי, סובחי אללה
).31( קאסם מוחמד סעידי בשם

מרץ, ובתחילת פברואר בשלהי פעמיים,
 על רימונים השליך למשימותיו, פראוני יצא
 על־ נעצר הוא ערבים. פועלים שהסיע רכב
 שני עם יחד ,5.3.70ב־ הביטחון כוחות ידי

 נידון נשפט, שעבר השבוע בראשית עוזריו.
מאסר. שנות 22ל־

 עובדות־חיים בסימטאות. שודדים
יוד הביטחון. לכוחות רק לא ידועות אלו
התוצאה: הרצועה. תושבי כל אותן עים

ה מפני הפחד
 רעולי־פנים אנשים בעיר. שולט מחבלים
 הסימטאות, בפינות עוברים־ושבים עוצרים

כיסי את ומוריקים תעודות־זהות מבקשים
 בבתים מופיעים אחרים יוזמה בעלי הם.

 והנפת־ הנשדדים כופר. תובעים ובחנויות,
במשטרה. להתלונן פוחדים טים

 מפה שודדים. רק הם אלו החזית, לדברי
 הרצועה, ברחבי מינשר החזית הפיצה לאוזן
 ומי מהתושבים, כספים גובה היא אין לפיו

ל יוצא — בשמה כספים סותם שייתפס
הורג

ה תושבי נתונים כך עצמי. עוצר
ה ברחובות והסדן. הפטיש בין רצועה

 ובעיקר בסימטאות, צה״ל. שולט ראשיים
 חבש. ג׳ורג׳ של אנשיו — הפליטים מחנות
 מבצרים אנשים משתולל. האלימות שלטון

החוצה לצאת חוששים ועסקיהם, בתיהם את

 רם כאשר אפילו — החמה שקיעת לאחר
 הם בערבים דחוף. באופן לרופא זקוקים
 בטלוויזיה צופים באפלה׳ בבתים יושבים

רצו לא שמבקרים כדי בשקט, משוחחים או
בבית. איש שאין יחשבו יים

 אופיינית יומתו. - המימשל אנשי
 גם היא ברצועה המחבלים שליטת להיקף
תפ את סיימו 15.11.70ב־ המוכתרים. פרשת
ש הרצועה, ברחבי מוכתרים תריסר קידם
 בתשובה המצרים. על־ידי עוד בשעתו מונו

 עתה ימנה המימשל אם יקרה מד, לשאלה,
 במובן שייראו — במקומם אחרים מוכתרים

 ד,מימ־ של במינויים התושבים בעיני בהכרח
 המוכתרים, אחד בפשטות השיב — של

ה מינה חודשים כמה ,לפני אבו־שבאן:
ל בבית־ג׳לה. חדש מוכתר הצבאי מושל
ויל אשתו הוא, נמצאו המינוי יום מחרת

הרוגים. דיו
במקו שיתמנו מי של גורלם גם יהיה ״זה

 בדבר השליטה המימשל. על־ידי — מנו
אחרות.״ בידיים היא בידינו. איננה

בריאות
 — ב״דומלו״ גפטד חולה
שיפוציס עבודות ב<לל
 אני מכאן. אותי קחו הביתה. רוצה ,אני

 שיינדל באידיש . זעקה יותר,״ יכולה לא
לבק שבאו הקרובים לעבר )60( רוזנברג

 דונו- בבית־החולים א׳ פנימית במחלקה רה
 מה ידעו ולא אצבעות פכרו קרוביה א׳. לו

לע מה ידעו ולא בייאוש אצבעות פכרו
 ניסו מהר,״ ייגמר הכל ייגמר, ,הכל שות:
 ״אני בשלה: זו אך החולה, את לנחם

כאן.״ להיות יכולה לא אני יותר. רוצה לא
 בהיסטריה שיינדל את להאשים היה קשה

 במחלקה האוזניים, מחריש הרעש מוגזמת.
 חולי־ בעיקר מאושפזים שם — הפנימית

ד (המשך מו ע )26 נ

ן

 השבוע נתגדתי; באור־״הודה,
־ חדשה משפטית שיטה

מו הינד, זו קבלנית שיטה האם מינהל.
 הבחינות? משאר גם צדקת
 קזאז. משיב מקובל,״ דבר ״זה

 משה עורך־הדין של דעתו היתד. שונה
 בתל־ עורכי־הדין לשכת מראשי סטמארי,

אביב:
אמר. נכון,״ שזה הדעת על מתקבל ,לא

★ ★ ★התובע שר לכיסו
החוק עד עבירה

 אבל — הדעת על מתקבל לא ולי
גי הפרשה את פוצץ נכון. זאת בכל

 אור־ במועצת הליברלים נציג שרעבי, סים
בו המועצה, ליו״ר ששלח במכתב יהווה,
תבע:

ונידח. קטן מקום הוא ור־יהודה
מ לו. אין משלו בית־משפט אפילו ^
 לחודש, אחת במקום, מופיע כך שום

ו ציוותו, על סמוך, מאיזור שלום שופט
הדרושים. המשפטים כל את מקיים

ה המועצה מטעם תביעות אלו ברובם
תב עבירות בענייני אזרחיה, נגד מקומית

מאוד. אפורות עבירות וכדומה. רואה
ת לשבח תמיד היו ראויים כך משום

 אלו במשפטים שהשקיע והחריצות מרץ
 סמי עורו־הדין — המועצה מטעם התובע
מועלם.
הי למשימתו שהתלהבותו מתברר עתה

 בו תיק כל תמורת וכנה: אמיתית תד,
 לגרום הנאשם, אשמת את להוכיח הצליח
 במחצית מועלם זכה — בדין לחיובו

הנאשם. על השופט שהטיל הקנס דמי
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כזאת״ חייה ״אץ
מו וערם ** צ  בכך. להורות סירב ע
 המקומית, המועצה ליו״ו ״תיפנה ,/ע

תשובתו. היתר, קזאז,״ יחזאקל.
 הסכם מועלם עם ״קיים אישר: — קזאז
 הם ,הקנסות גילה שנים,״ ארבע מלפני
כ ל״י. חמש בסביבות כלל. בדרך קטנים

 מבית־המשפט, הכספים את מקבלים שאנחנו
השי למועלם. מחציתם מעבירים אנחנו

מפני כסף, לחסוך לנו מאפשרת הזו טה

כךפורת ״כ ח

 נמוך.״ די מועלם של ששכר־טירחתו
 אולם חסכונית, אמנם שהשיטה ייתכן

ה רק כי לגלות, ידע במועצה, מקור
 על צ׳ק מהמועצה מועלם קיבל שבוע
 בקנסות. חלקו חשבון על — ל״י 4,400
ה־ יחיה לבדו החיסכון על רק לא אך

 בזאת מתבקש המקומית המועצה ״יו״ר
 הקרובה ישיבתה של היום לסדר להעלות

 הבלתי־ התשלומים עניין את המועצה של
 במשפטי־התברואה, לתובע הניתנים חוקיים

 באור־יהודה. השלום בבית־משפט הנערכים
 מטעם התובע כי ספק כל מעל לי הוברר

 מקבל, מועלם, סמי עורך־דין העירייה,
 100— בסך הרשמי טירחתו לשכר נוסף
 הקנסות מכספי אחוז 50 גם לחודש, ל״י

הנאשמים. על־ידי המשולמים
ה על מפורשת עבירה מהווה זו פרשה

מיד.״ להפסיקה ויש חוק,
 עם ההסכם כי לגלות גם ידע שרעבי

 המועצה יו״ר על־ידי ,1968ב־ נחתם מועלם
 קזאז אשר — בן־פורת מרדכי ח״כ דאז,
סגנו. אז היד,

★ ★ ★
שתיקח - התשובה

ת ה ** ע  החדרת על המשפטים משרד ד
בית־המשפט? לאולם קבלניות שיטות
המשפ למשרד כלל שייך לא ״העניין

ל לפנות ״יש המשרד. דובר השיב טים,״
הרשו על הממונה שהוא הפנים, משרד

המקומיות.״ יות
 : הגדול בכלל נקט מצירו, הפנים, משרד

 של מלשכתו שתיקה. — לחוכמה סייג
 ניתן לא המשרד, מנכ״ל קוברסקי, חיים
ה את עזב ״המנכ״ל תגובה. לקבל היה

ה היתד, תשובה,״ השאיר ולא משרד,
תשובה.


