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כהפרעודהדץ: הוא, כתב דה.
 אינן רבות שתקנות סוד, בגדר זה אין
האחר של שהיא כל לתשומת־לב זוכות

 ואיש־המיש־ המישטרתי, הפיקוח על אים
 ול־ לקיומו מודע אינו כלל ברחוב טרה

 קצין־ איפוא שמחליט כל-אימת משמעותן.
הו לגבי מיוחד מיבצע לערוך מישטרה

שו — מתה אות בחינת שהינה כזו, ראה
 ברור תדריך לפיקודיו להוריד עליו מה

ו כללית בהוראה להסתפק ולא ומפורט,
ב ברחוב השוטר את המשאירה סתמית,
רבה. מבוכה
 כס־ מעל התעבורה בעינייני עוסק אני

 ואין — שנים מתריסר למעלה המישפט
 בלי־ רב ספק זה. מסוג בדו״ח נזכר אני
 רישום על הורה אשר קצין, אותו אם בי

בעצ קרא מיוחד, מיבצע בתוך הדו״חות
הנתו התקנה של ההוראות את בעיון מו

 לו שאין וודאי דו״ח, רשם השוטר נה.
 והוא זו, עבירה יסודות על מושג כל

התעמקות. כל ללא ההוראה אחר ממלא

11 נ .1 נ בו
מגונה מעשה

 מאשמת ה3זו המ;הד
 פתזמידתו מנוגה מעשה עשיית

״י7 א?ד 50 ?הפסיד ועומד -
 ברץ, חיים חי ארוכות שנים שלוש

 באשקלון, התיכון־דתי בית־הספר מנהל
נגדו. שהוטחה האשמה סיוט תחת

 ב־ המישטרה שהסבירה כפי האשמה,
תלמי הכניס הוא כי היתד, בית־המישפט,

 פניה את ליטף בבית־הספר, לחדרו דה
אברים. ושאר

 ברץ זוכה ארוכות, שנים שלוש לאחר
נמ לכן שקודם לאחר זד, היד, מהאשמה.

 עירער השלום, בבית־מישפט אשם צא
סיפוקו. על בא שם ורק במחוזי,
 אינו זיכויו כי המנהל גילה אז, אולם

 — הוא העגום המשכה וכי הפרשה, סוף
ל״י. אלף 50 של צפוי הפסד

ה. היי ש הוש המישפט תקופת במשך ה
הו בתוקף זד, היה ממישרתו. המנהל עה

 האוסרת החינוך, מישרד של קבועה ראה
בפלילים. החשוד חינוך איש של העסקתו

ביקש לתפקידו, ברץ הושב זיכויו, עם

 גיבוי לנו ״יש האירגון. יו״ר השבוע
 בוועדה. החינוך מישרד מנציג לכך'גם

 יוכח אם רק לקטון יוכל למנהל החוב
 בעבודה האיש עבד השעייתו בתקופת כי

אחרת.״
שא בסימן השאלה מעמידה זה, בשלב

 בתי־ בכל התקין הלימודים המשך את לה
 אירגון שכן באשקלון. התיכוניים הספר

 לא אם כי מאיים העל־יסודיים המורים
 הלימודים. את ישבית — לתביעתו ייענו
 האירגון, מראשי אחד הגיב נרשה,״ ״לא

שזוכה.״ במנהל מגונה מעשה ״שיעשו

ם שראלי בחו״ל י
..היזהר,

,,מלזכליד יהודי
 י7הישדא הצייד 7ש פדרו

 ?סיוט הפך בהו״?
ערבים איומי 77כג

 יעקוב הצעיר הישראלי הצייר כשהגיע
ב נתקבל אוסטריה, לריכנאו, גילדור,

 היחיד הישראלי היה הוא ישראלים. דגלים
 שאורגן הסוריאליסטים הציירים בסמינר'

 ארנסט הנודע האוסטרי הצייר על־ידי
 במיסגרת הפנטסטי. הריאליזם אבי פוקס,

 בטלוויזיה להופיע גילדור הוזמן הסמינר,
דקות. 20 בת לתוכנית זכה האוסטרית,
 ל- וגרמה — מוצלחת היתד, ההופעה

פוסק. בלתי סיוט גילדור
לי,״ תגרום שההופעה מה ידעתי ״לו

 סיפר מעולם,״ לסטודיו הולך הייתי לא
יעקוב.

 ערב, באותו עוד התחיל זה איומים.
 במיבטא שדיבר קול ההופעה. אחרי מייד
למלונו: טלפונית, לו בישר ערבי

 תשיג עוד ידנו מזוהם, יהודי ״תיזהר,
אותך.״

למח יותר. מעניין אפילו היה ההמשך
דפי חווה ואשתו גילדור את העירו רת

 מישטרה סמל זה היה בדלת. חזקות קות
 את לעזוב מהזוג ביקש אשר אוסטרי,

שהונ טלפונית, הודעה ״קיבלנו :החדר
אמר. פצצה,״ בחדרך חה

בחי החדר את עזבו ואשתו יעקוב
היסו־ הבדיקה אך בפיז׳מות. לבושים פזון,

ן 9 4 ו ץ ב ש ח
 בעזרתן סימנים. אותם יש הספרות לאותן סיפרה. מסמל ריבוע כל חשבונית. חידה זוהי
ריבוע. של סמל כל מציין סיפרה איזו למצוא יש וחילוק, כפל חיסור, פעולות של

(בוונציה) גילדור צייר
טלפוניים איומים

החו 18 עבור שכרו את אשקלון מעיריית
הושעה. בהם דשים

 את הביאה העירייה, סירבה להפתעתו,
 ב־ לעבודה האזורי בית־הדין בפני העניין

 ואת מעבודתו, הושעה ״האיש באר־שבע:
ב אחר לאדם שילמנו המנהל משכורת

 ייתכן ״לא העירייה. טענה זו,״ תקופה
 הלירות אלף 50 כל את עתה יקבל שברץ
השעייתו.״ תקופת עבור

 ה־ המורים אירגון ראשי חשבו אחרת
סאריטטית ועדה ״הוקמה :על־יסודיים

אמר השכר,״ לשלם שיש כך קבעה והיא

 העלתה לא עוזריו וצוות הסמל שערך דית
דבר.

סיפ יומיומיות,״ הטרדות החלו ״מאז,
ב פעמים כמה אלינו ״צילצלו חווה. רה

 אותנו. להפחיד ניסו עלינו, איימו יום,
 שוטרי־חרש, שני לנו הצמידה המישטרה

הבי לחזור לנו כדאי שאולי לנו ורמזה
 ולהישאר לוותר, לא החלטנו אבל תה׳
הסמינריון.״ סוף עד

 עד השבועות, שלושת כל את ״נשארנו
 אני ״ועכשיו יעקוב. חייך הסמינר,״ סוף
מפחד.״ שיקשקנו הזמן כל — לגלות יכול
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