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או. — שאו לו הסבירו יפרח,

 ראש יעשה לא מה וכי השתכנע. יפרח
 של טופס על י מרעיתו צאן למען מועצה
 באשקלון, לשופם־השלום מכתב כתב הכנסת

 אשקלון, משטרת תחנת לקצין העתק עם
 אדרי, של הקשה במצבו להתחשב ביקש

 ביקש כן משפטו. עד בערבות לשחררו
בעונשו. להקל מבית־המשפט

 למחרת, כבר וזנות. סמים מרכז
 הובא מעצרו, ימי עשרת תמו שלא למרות

 ביקש עצמו התובע השופט. בפני אדרי
 אותו דן והשופט בעונשו, להחמיר שלא

תנאי. על ולמאסר קנם ל״י למאה
 פחות נצחונם. את חגגו ומשפחתו אדרי
מבחינ העיירה. מתושבי רבים היו חוגגים

 — אדרי מפרשת שהסיקו הלקח היה תם׳
הכוח. רק משכנע בשדרות : עגום

 ו־ עתה חזר שרק ישן, לקח זה היה
 האומללה בעיירה האווירה — שוב נתאשר

ה של לתדמית זכתה העיירה שנים. מזה
 הפך העירוני החמישה גן הפרוע. מערב
 צה״ל חיילי וזנות• סמים לעישון למרכז

 לבילוי, לעיירה והיורדים באיזור המשרתים
 בבתי־קפה ריקודי־עירום על לספר יודעים

פורנו סרטים על חשיש, בהשפעת מסויימים,
 הכנופיות אחרים. מסויימים בבתים גרפיים

הנוער. על ומשפיעות ברחוב שולטות
 הגיעה המנופצות השמשות ליל בעקבות

 תלמידים לשיאה. בעיירה אווירת־הטירור
ש החנויות בעלי לבית־הספר, הלכו לא

 להפעיל שקלו התכנסו, הנזקים את סבלו
 המרתיח־דם מקרהו על הצביעו נגדי, כוח
 לדגים, חדשה חנות בעל וקנין, חיים של
 כל ואשר — ל״י אלף 30כ־ השקיע בה

כלל. אותה פתח בטרם נופצו חלונותיה
קש. של עדימה כתוך ניצוץ

 כמו אדרי פרשת נפלה זו, אווירה רקע על
 סוד זה היה לא קש. של ערימה בתוך ניצוץ

 בכוחו להתפאר נוהג יפרח כי בעיירה
 הממלכתיים השלטון מוסדות על להשפיע

 ממעצרו, אדרי של שיחרורו ביום שבאיזור.
כ הפרשה ש־משה הצהריים, אחר בשעות

 בין בן־עזרא. של במספרתו המרכזי נושא
 מיון גם היה לתספורת לתורם המחכים

).31( פדידה
 ״אם : פדידה אמר עדים*, ארבעה לדברי

ש מי את לשחרר ככה יכול באמת יפרח
בג בפקחות ג׳וב לאדרי וסידר רוצה, הוא
 הולך אני גם אז לו, עשה שהוא מה לל

כזאת.״ בצורה עבודה לקבל
 ה־ אחרי בארבע הרביעי, ביום היה זה

 שמשותיהם נופצו לילה, באותו צהריים.
העיירה. במרכז חנויות 27 של

 המשטרה, על־ידי שנעצרו החשודים אחד
פדידה. מיון היה

עיריות
רוצים לא

סטאטיטטיס לזהיית
 בימים החליטו הבריקדות,״ על ״נעלה

גבעתיים. עיריית במועצת גח״ל נציגי אלו
 מטעם המועצה חבר היה ספציפי יותר

 החריפים הלוחמים אחד פיינר, יעקב גח״ל
 :קרייזמן קובה העירייה בראש והעקביים
העי ראש על מסויימות עובדות ״קיימות

לציבור.״ אותן לספר איך נדע אנחנו רייה,
 עורר מה לצמצם. לראות, להעיר,

ב האופוזיציה, של חמתה את כך כדי עד
 נרשה ״לא י כלל בדרך השלווה עירייה
 סטאטי- אל במו אלינו יתייחס העיר שראש

הסטאטיסטים. קבעו סטים,״
להתפרצות: הדרמטיים הגורמים בין
 תפקידי את למסור רוצה קרייזמן #

ו העיר, ראש לישכת מנהל העיר, מזכיר
משכו מקבלי שלושה לידי — העיר דובר
 לכך שמספיק טוענים גח״ל נציגי רות.
כה. עד היה שנהוג כפי אחד, אדם

 רכב לקניית מתנגדים גח״ל נציגי #
 ה־ את לידיהם שקיבלו לפני לעירייה חדש
הקיים. הרכב מצב על דו״ח
 להוסיף להם מאפשרים אין לדבריהם, #

 של הפיתוח תקציב לתוך הערותיהם את
ל״י. 1,681,ב־ססס המסתכם העיר,

דרי שכל לאחר כעל־פה. האשמות
 ב־ גח״ל נציגי יצאו נתמלאו, לא שותיהם

טענו את בו שטחו לתושבים, כרוז־קורא
אומבודסמן. מוסד הקמת תבעו תיהם,

 העירייה ראש הגיב השמצות,״ ״סתם
בעל־פה האשמותיהם ועל הכרוז, תוכן על

)26 בענווד (המשך

במערכת שמורים ששמותיהם *

1747 הזה העולם22


