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 דד במישרד עובד שלזינגר וסקר ■ס
 על מפקח הוא בתל-אביב. תיקשורת
 מרכזיות־ בתיקוני העוסקים טכנאי-טלפון

טלפונים.
ב שמונה בשעה ,6.2.75דד חמישי, ביום

ב למקום־עבודתו, שלזינגר טילפן בוקר,
 -9 בכרך הרב ברחוב הטלפונים מרכזיית

 להגיע יוכל לא כי והודיע ,823203 טלפון
 חולה. שהוא מפני לעבודתו
בוקר באותו 8.30ב־ שעה, חצי כעבור

ח ............— א מ ״״־־־ ׳

יפת זאב
 ברחוב ביתו, את שלזינגר יצא עצמו,
 בחנות־ קניות וערך ברמת־גן, 24 יהל״ם

 לאחר־ שעה רבע לביתו הסמוכה המכולת
 סל עימו נושא כשהוא לביתו חזר מכן

מיצרכים.
למכוני נכנס הבית, את יצא שוב 9.00ב־

 ,275־940 מיספרה אפורה פורד־טאונוס תו,
לדרכו. ויצא

המתנ שלאחריו, כבבקרים בוקר, באותו
מהשעה החל שלזינגר של ביתו ליד תי

ה על הורו השעון כשמחוגי בבוקר. 6.00
 צילצל- ניראה, טרם ושלזינגר שמונה שעה

 למקום־ סמוך, ציבורי מתא-טלפון תי
!ה לי הודיעה קצר בירור לאחר עבודתו.
 רבע־שעה לפני טילפן ״שלזינגר : מרכזנית

חולה״ הוא יבוא. שלא ואמר
 בן־אביגדור לרחוב שלזינגר הגיע 9.25ב־

 סמוך. לבניין ונכנס מכוניתו את החנה ,18
 נמצאת בניין אותו של השלישית בקומה
 דלת על וילדים. נשים לביגדי מתפרה
״שלזינגר״. — שלט קבוע למתפרה הכניסה

 כשהוא למכוניתו, שלזינגר חזר 10.07ב־
 ובתוכם גדולים שקי-ניילזן שני עימו נושא
 ל־ השקים את הכנים הוא צבעוניים. בדים

 לבית־ ונסע מכוניתו, של תא-המיטען
 ,4 הרקון ברחוב איריס סריגי החרושת

 של וסע רחץ למיתקךהרחצה סמוך השוכן
ברמת־גן. הלפרין רפאל

מ למעלה בבית־החרושת שהה שלזינגר
 פועלת פרקה זה בפרק-זמן וחצי. שעה

 מהמכונית, שקי-הניילון שני את צעירה
אחרים. שקים במקומם והעמיסה

ו איריס מסריגי שלזינגר יצא 11.45ב־
 למתפרה העלה הוא שלזינגר. למתפרת חזר
עימו. שהביא החדשים השקים את

 ליד לדרך. ויצא למכוניתו, חזר 12.05ב־
יצחק- — המסגר הרחובות בקרן הרמזור,

 הצליח שלזינגר תנועה. פקק נוצר שדה,
ונעלם. בזריזות, דרכו לתמרן

בפברואר 7ה־ שישי, יום מחרת, 1.
שלזינ יצאו בבוקר, 7.35 בשעה ,1975 /
יחדיו. ביתם את ואשתו גר

 ברחוב מכוניתם את החנו 8.10 בשעה
 דונולו הממשלתי בית־החולים ליד צדדי
סמוך. לבניין ונכנסו ביפו,

הת בבית־החולים הקבוע ציבורי מטלפון
 ב־ שלזינגר, של למקום־עבודתו קשרתי

 הוא מרכזן. ענה הפעם מישרד־התיקשורת.
 רק לעבודה יחזור חולה, שלזינגר כי אמר
הקרוב. ראשון ביום

למכו ואשתו שלזינגר חזרו 9.00 בשעה
 למתפרה הגיעו השעה מחצית וכעבור נית,

על האשה בן־אביגדור. שברחוב שלהם,
 בדרכו המשיך הבעל ואילו למתפרה, תה

 אבא ברחוב קופת־חולים למירפאת והגיע
 שעה, כרבע שהה שם ברמת-גן. סילבר הלל

 וקיבל המרכזי, באולם לפקיד, כסף שילם
למכוניתו. חזר לאחר־מכן קבלות.

 והחנה לטיילת, שלזינגר הגיע 10.25ב־
 שוטט הוא דן. למלון סמוך מכוניתו את

 התבונן השעה, כמחצית להנאתו בטיילת
 שהסתובבו המייוחדים בטיפוסים רב בעניין

שם.

 משך נסע הוא למכוניתו. חזר 11.00ב־
 ,14 קוק הרב ברחוב ונעצר דקות, כעשר

 שנשאה השמל, מוצרי להפצת חנות ליד
 שלזינגר ניישונל. השלט את חזיתה על

הבע על־ידי בידידות נתקבל לחנות, נכנס
ארוכות. עימו ושוחח לים

למתפרה. שלזינגר חזר 11.45ב־
המתפ את ואשתו שלזינגר יצאו 12.50ב־
 דקות 20 כעבור למכוניתם. נכנסו רה,

שברמת־גן. לביתם הגיעו
תם. נוסף יום־עמל

ב נתקבלו האחרונים חודשים ף*
■  מיכתבי- מיספר הזה העולם מערכת !

 לאחר כי שהתלוננו טלפונים, מבעלי תלונה
 חלפו התקלקלו, שברשותם שהטלפונים

שתוקנו. עד ארוכים שבועות
 משכו הללו מיכתבי־התלונה כל מבין
 (שמות במיוחד תשומת־ליבנו את שניים

 במערכת). שמורים וכתובותיהם המתלוננים
 ב־ משותק צה״ל, נכה על-ידי נכתב האחד

 מכשיר־ לגביו אשר התחתון, פלג־גופו
 כי התלונן, הלה ביותר. חיוני הוא הטלפון
 אנשי טרחו לא שבועות שישה במשך

 מכשיר-הטל- את לתקן מישרד-התיקשורת
 ובעל־ בכתב אליהם שפנה למרות שלו, פון
אחדות. פעמים פה
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