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רובי בן לארלט
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עצמאות — ים כת
9.00 ,1.11 ד׳, יום

און אור - אונו קרית
 9.00 ,2.11 ה׳, יום

העם בית — חיים קרית
9.00 ,3.11 ר, יום
מיצ׳ל - ירושלים

8,45 ,4.11 מוצאי־שבת
 ארלוזורוב בית — תל״אכיב
 8.30 ,5.11 א׳ יום

אלהמברה — יפי
8.30 7.11 ג׳, יום
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במדינה
)14 ספמוד (המשך

 הפועל הוועד חבר מסים, אלכם על־ידי שה
חדש. כוח — הזה העולם מטעם

 מסים: שאל חוקית. לא תקיעה
 מנחם החבר הרב המרכזת, הוועדה ״חבר
 בירך בה בדבר, מודעה שוב פירסם כהן,
 שהיפר על דיקלה בית״ר מושב חבר את
 באיזור בשופר ותקע המדינה חוק את

בירושלים. אל־אקצה מסגדי
 לידיעת הנ״ל המודעה הובאה ״האם

ה הוועדה חברי ושאר ההסתדרות מזכיר
 של זה במעשהו דיון נערך האם מרכזת?

 מה הדיון? תוצאות היו מה הכהן? מנחם
חברו המשך לגבי המעשיות המסקנות היו
 מרכזי מוסד חבר של המרכזת בוועדה תו

 על העוברים את המברך — בהסתדרות
 לסיכסוכים לגרום במגמה המדינה, חוקי
בה?״ השונות הדתות בני בין

 ה־ השיב לא כדרכו, הפוכה. סיכה
 הפוכה שמסיבה אלא — הפעם גם מזכ״ל

 בן־אהרון דווקא היה הפעם, מכרגיל.
לש נאלץ הוא אך תשובה. לתת מעוניין

הקואליציוניות התחייבויותיו בגלל תוק,

 מנחם מסוג השלמה ארץ־ישראל לאנשי
הכהן.
 אפילו ישתוק, כבן־אהרון איש לא אך

 עם בהבעת־הזדהות לשתוק. נאלץ כשהוא
 150ב־ המזכ״ל אותה הפיץ השאילתה,

 הפועל, הוועד חברי שולחנות על עותקים,
לעיתונות. נוספים עותקים בתוספת

פשעים
ח ת פ מ ל ה ה״מו־צדס״ ש

 רשבת ממשיך זהכי נתן
 מיספר כנד? ככלא

ומפתה. כרטיס שד
 בבית־ מעצרו אחרי הראשונות בשעות

 זהבי שנתן נדמה היה בפראנקפורט, בושת
 לקבל נטתה הגרמנית המישטרה ישוחרר.

 שנזדמן עיתונאי, סתם שהוא טענתו את
חשו ישראלים כמה התגוררו בו לחדר,

דים.
 תצלומים כמה היו זהבי של בכיסו

 — ישראל גדולי בחברת שלו מרשימים
 על רושם עשה והדבר — דיין משה כולל

 כזה שלאיש האמינו לא הם הגרמנים.
 חנות־החכשיטים, לשוד קשר להיות יכול

 מארק מיליון 1.2 בשווי יהלומים נגנבו בו
).1832 הזה (העולם

 עוד למד זהבי רמיזוודות. תלושים
ה הכלל את כעיתונאי־חובב בתפקידו

 ה־ עם לדבר לא :חכם עציר של ראשון
 ל־ כשהובא גם דיבר. לא הוא מישטרה.

 שלקח חולה, שהוא טען בית־המישפט
נפ מבחינה מסוגל שאינו ארגעה, כדורי

שאלות. על בינתיים להשיב וגופנית שית
 מחוסר משתחרר, היה זה שבשלב יתכן

 יעקו- יעקב נהג לולא — נגדו הוכחות כל
דיבר. הוא אחרת. בוב

בו — חדר באותו שנתפס יעקובוב,

דרכו וארבעה נשק, מסיכות, גם נמצאו
 בכלל מכיר הוא אם בחקירה נשאל — נים
 זהבי עם טס האם הכחיש. הוא זהבי. את

הכחיש. שוב הוא מהארץ?
 כך. כל מטומטמים אינם הגרמנים אך

 של על אל שכרטיס לעובדה לב שמו הם
 המיספר אותו את כימעט נושא יעקובוב

 מיספר רק זהבי. של הטיסה כרטיס כמו
 הכחיש זאת בכל ביניהם. הפריד אחד

מטוס. באותו טסו וזהבי שהוא יעקובוב
 נוסע כל נוסף. פרט המישטרה גילתה אז

 לקבלת ממוספר, תלוש מקבל במטוס
 המסע. בסוף בנמל-ד,תעופה מיזוודותיו

נש וזהבי יעקובוב של תלושי־המיזוודות
 ספק עוד היד, לא רצופים. מיספרים או

מטוס. באותו שטסו
 בין קשר הוכח אם מושלם. אליבי

 שיעקו־ להוכיח ניתן איך וזהבי, יעקובוב
? לשוד קשור היה בוב

ש מסתבר נפלא. אליבי היה ליעקובוב
 לגרמניה, בבואו בנמל־התעופה, עוד שכר

 ב־ טען קצר זמן כעבור מרצדס. מכונית
ממנו. נגנבה המכונית כי חברודההשכרה

ו למישטרה, כך על להודיע נתבקש הוא
 ל־ שוב פנה מכן לאחר כן. עשה אכן

 שהה השוד, שבוצע ברגע מישרד־ההחכרה.
ל כדי ההחכרה, חברת במישרד יעקובוב

ל עד ששילם. הפיקדון את חזרה קבל
בידו. המכונית מפתח נשאר רגע אותו

 בקירבת ונתפסה זוהתה השוד מכונית
 וזהבי. יעקובוב נמצאו שבו בית־הבושת

ל לב שמה ואז אותה, בדקה המישטרה
פריצה. סימני כל בה היו לא :מכריע פרט

 אלא נזוצדם מכונית להפעיל אי־אפשר
 שאין גנבים, שלה. האוריגינלי במפתח

 פעולות בד, לבצע מוכרחים מפתח, להם
 כאלה סימנים ברורים. סימנים המשאירות

נמצאו. לא
 השתמשו השודדים כי החשד גבר ממילא

 שהכינו או יעקובוב, בידי שהיה במפתח
בעזרתו. ממנו העתק לעצמם
 מהווה אינו זה כל בכלא. שנה חצי
 או יעקובוב נגד מספקת מישפטית ראייה
 או המבצעים כל ייתפסו לא עוד כל זהבי.

 אותם שתקשור הוכחה תימצא ולא השלל,
זכאים. לצאת סיכוי להם יש — למעשה
 הגרמני, החוק לפי זמן. יקה הדבר אולם

 במשך בכלא כאלה בחשודים להחזיק ניתן
 שגם זהבי, את הפתיע הדבר שנה. חצי

 לא הגרמני המישפטי הנוהל פרטי שאר
 הובא כאשר למשל: בעיניו. חן מצאו

 ניתן לא המעצר, להארכת לשופט־החוקר
 שמקובל כפי — השוטרים את לחקור לו

בישראל.
 ייתפס. אם וספק נתפס, לא עצמו השלל

 היה לא המרשים, הנקוב השווי למרות
 שמחירם התכשיטים, כי לשודדים. כדאי

ל (קרוב מארק מיליון 1.2 הוא לקונים
 הסיטונאי במחיר שווים ל״י), וחצי מיליון

מארק. אלף 600כ־ רק
ל לשלם מקובל הגנוב, הרכוש בשוק
 לא לפיכך הערך. מן כעשירית רק שודדים

 60ל־ אלא השודדים, מבחינת השלל, הגיע
ב לוקחים אם קטן, סכום — מארק אלף

ארב :(כנראה השודדים מיספר את חשבון
וההוצאות. עה)

ספיר) פינחס (עם זהבי נתן
! מארק אלף 60 :בסך־הכל
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