
במדינה
משטרה

ת ו רי א ד לי סו ת ה רי ב  הג
טרי של ן שו ג ת־ מ ר ...■י —ן 1 ......ן״

 זכתה אותה, עזב עזרא שבעלה לאחר
 ל״י 125 בסך למזונות )24( קוצרו ז׳נט

שי בה מה תקופת שלאחר אלא לחודש.
 לבית־המשפט, פנתה ז׳נט עזרא. נעלם לם,

 המחייבת ביד, לביצוע פקודת־מעצר קיבלה
 שיאותר. ברגע הבעל את לעצור שוטר כל
לויט, ישעיהו עורך־הדין פנה לינואר 10ב־

 שלה, על עמדה כאשר שוטר. לרשותה
 הקצין הסכים ומיכשולים, עיכובים ולאחר
 — בית־המשפט צו אחרי למלא בה שטיפל

 האחרונה הפעם ״זו כי שהכריז לפני לא
זה.״ מסוג בפקודות תטפל רמת־גן שמשטרת

 נהוגה ניידת לתחנה הגיעה זמן אותו
 ביצע זה שוטר לוי. חיים השוטר בידי
קוצ עזרא נגד מעצר פקודות בעבר כבר
 ״מה, הראשונה: תגובתו ז׳נט. את הכיר רו,
 תעזבי מאסר? פקודת עם חזרתה פעם עוד

 כלום. מרוויח לא מסכן, בחור הוא אותו.
 הלב לי נשרף כספים. ממנו סוחטת את

העולם.״ חצי לר ויתן ממנו, תתגרשי עליו.
יתע שלא בתקיפות לשוטר ענתה ז׳נט

 יחד לניידת עלתה לו, לא בעניינים רב
עיני. סמל עם

 המשיך הניידת, כשזזה מלוכלך. אני
הלוו אללה, ״יא התלונה: לדברי לוי, חיים

 את מה בעבודה. היום יהיה לא שבעלך אי
 בעלך? לצד או לצידך אלך אני חושבת,

 משכונת־ מלוכלכת תימניה חתיכת את
 — חודשים שישה רק איתו חיה התקווה.

כספים.״ ממנו סוחטת שנים ושבע
להש ממנו ביקשה הסמל, אל פנתה ז׳נט

צו ״הוא הסמל: תשובת השוטר. את תיק
 יותר היה בתימן חושבת, את מה דק,

 ז׳נט ביקשה הדברים, לשמע כאשר, טוב?״
או ״אזרוק הנהג: המשיך מהניידת, לרדת

 ולא בעבודה אותו אראה מהניידת! תך
 לא אני אם מלוכלך אני אותו. לך אתפוס

לברוח.״ לו נותן
 את קיים הוא שיקר״. ״השוטר

ני למפעל הניידת הגיעה כאשר הבטחתו.
'להיכ ז׳נט על השוטרים שני אסרו רוסטה,

נכנ את ״אם בעלה. את לזהות פנימה נס
 ויהרוג החוצה ייצא שהוא לך תדעי סת,

אמרו. עדים,״ לך יהיו ולא במכות, אותך
 דקות מספר עברו לא בחוץ. נשארה ז׳נט

 איננו. בעלה כי ובישרו חזרו והשוטרים
 ״בטח, למשרד. נכנסה להם, האמינה לא היא

 בפניה אישרה בפנים,״ נמצא קוצרו עזרא
המזכירה.

הרבנות חוכרת
אחרי

 רמת־ משטרת לשוטר ז׳נט, של פרקליטה
 בתל- ישראל גיבורי ברחוב שניצב גן,

ב הציג לויט נירוסטה. מפעל ליד אביב,
 לו הודיע המעצר, פקודת את השוטר פני
נירוסטה. במפעל עובד קוצרו עזרא כי

 הוראה קיבל כי היתה השוטר תשובת
 מזונות. בענייני מעצר פקודות לבצע שלא

ה סיפר ואילך, מכאן שהתרחש מה על
 משטרת למפקד שהגיש בתלונה פרקליט,

 ממשטרת שוטרים שני נגד תל-אביב מחוז
עיני. וסמל לוי חיים — רמת־גן

התלו לדברי ממני״. סוחטת ״את
 ביקשה רמת־גן, למשטרת ז׳נט פנתה נה,

להעמיד סרבה המשטרה בעלה. את שיאסרו

דת
אלד עוו  \ ג
ת צו ל פרי כ הי ב

 בתל־ הראשית שהרבנות שנים מספר זה
 וד בתחום דווקא — להצלחה זוכה אביב

 המוע- שבהוצאת חוברת העברית. מו״לות
די להליכי מדריך הרבנות, של הדתית צה

שואין, שן□  אין מעודדת. לתפוצה זוכה הני
 מעוניין שאינו לנישואין, להירשם הבא זוג

 כאב־ לעצמו לחסוך על־מנת בה, לקרוא
מיותרים. וסחבת ראש

 חל' לפתע אחזה מה, זמן לפני חלחלה.
 חד־ רב רחב־הידיים. בהיכל־הרבנות חלה
 שאיש נוראים, בזיונות בחוברת גילה עין
השנים. כל בהם הבחין לא

 שבגוף ממודעות־הפירסומת בחלק למשל:
כש והדוגמניות הדוגמנים הופיעו המדריך,

 ליצלן. רחמנא בזו, זו נוגעות ממש ידיהם
 החוברת שער על כלום: לא עוד זה אך

 הרבנות, בניין של ציבעוני תצלום הופיע
 עוברת־אורח פוסעת בחזיתו המדרכה כשעל

 הרב. את שזיעזעה זו והיא — אלמונית
לעבו ליבו נתן לא מסתבר, הפוחז, הצלם
קצ בשרוולים האלמונית את וצילם דתו,
טפו. טפו טפו רים,

 וחברת המבוהלת, ההוראה יצאה מייד
 מדריכים, בהוצאתה המתמחה בע״מ, בזק

הנידו החוברת את גם לאור הוציאה ואשר
מיוחדת. ועדה בפני הוזעקה נה,

 של החדשה המהדורה עתה יצאה כאשר
ל בהיכל כלי־הקודש כל נשמו המדריך,

 ועוברת־' סולקו, הפסולות המודעות רווחה.
ה לשמים מתחת נמחתה המדיחה האורח
התצלום. של כחולים

עסקים
ק ז ק בכפר, ג  בעיר, בז
ק פך בז לעשיר. גובל הו

 השבוע היה 17ה־ בן שולטן עמיהוד
 ל״י חמש של השקעה הגג. עד מבסוט

 בשביל ל״י. 27 שבוע, תוך לו, הכניסה
 שליד בוסמ״ת הספר בית תלמיד עמיהוד,
רציני. סכום הם ל״י 22 בחיפה, הטכניון

 שבע־רצון. שהיה היחידי היה לא הוא
 בשבועות משתתפים, נוספים חיפאים אלפי
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