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 הסופרסל של השרשרת בחנויות ההוזלות במסגרת
למבצע. שהצטרפו פרטיות וחנויות והסופרמרקט

לצרכן
הק״ג בל״י וח ■רק

4.35 מעולות עגבניות
1.80 ר ז ג
3.80 חצילים
1.10 לכן כרוב
1.30 צנון
2.60 בתפזורת החדש מהיבול תסוא״ד
3.00 ק״ג 2 של באריזה החדש מהיבול תפוא״ד
3.05 מעולה מסוג יבש כצל
3.25 - בשקיות ארוז יבש בצל

ח 1 ר ■ 3
3.80 6 גודל אלכסנדר גרנד תפוחים
4.65 6.5 גודל אלכסנדר גרנד תפוחים
4.45 6 גודל זהוב תפוחים
4.80 6.5 גודל זהוב תפוחים
3.90 5.5 גודל יונתן תפוחים
3.60 5 גודל ספדונה אגסים
4.70 5.5 גודל ספדונח אגסים
4.00 ת מנו
2.40 תפוזים
2.05 אשכוליות
3.40 לימונים

ת ו פ ו ע
שקופות בשקיות קפואים פטמים

13.00 העוף ק״ג 1.1 עד כמשקל תנו־עוף מיני
11.00 חעוף) ק״ג 1.4 (עד 1 גודל
10.00 העוף) ק״ג 1.6 (עד 2 גודל
9.00 העוף) ק״ג 1.6ל־ (מעל 3 גודל

15.00 כמגשים חודו תחתון
11.50 וירכיים בשקיות הודיות שוקיים

ם י ג ד
8.50 כסיף

במדינה
)24 מעמוד (המשך

 יובל, בנו, עם מביתו )36( גינסבורג רון
 אך לקופת־חולים. בדרכו השנתיים, בן

הת ד׳סמוך, למיגרש־החנייה הבית את יצא
ש סיגמן, ורוני יעקוב האחים עליו נפלו

 אווה, אשתדבנפרד, עם יחד שם לו המתינו
 מן איתו והסתלקו מידיו, הפעוט את חטפו

 כולל איש, אין ואילך רגע מאותו המקום.
ובנה. האם נמצאים היכן יודע המישטרה,

 גיר- סיגמן לאחים גירסות. של שפע
הח פרשת לגבי במיקצת שונה סד!

 אחרי למקום שהגיעו טוענים הם טיפה.
 ל- עדים לשמש ״כדי לדיבריהם: אווה,

 בפעמים כמו אותה, יכה שבעלה מיקרה
 שלה, ידידים בתור זאת עשינו קודמות.

 משה שלה, עורך־הדין של בקשתו על-פי
גוטסמן.

 של בעיצומו אהרון ואת אותה ״מצאנו
 לבעלה. סוטרת אותה וראינו סוער, ויכוח
 ל- קורא ,אני וצעק: בנו, הבחין אהרון

 ואתם הנה, יגיעו השוטרים כל מישטרה!
 לדירתו, לחזור מיהר הוא בגללי!׳ תשבו

 שלו. הוולוו במכונית הילד את השאיר
 והספיקה אותו לקחה הילד, אל רצה אווה

חזר.״ שהוא לפני לאוטובוס לעלות
הי־ שהם ״אחרי :גינסבורג אהרון אומר

 של המטפלת רצה ואז התעלפתי, אותי כו
ורופא.״ המישטרה את והזעיקה לדירה הילד
הדי- חלוקות המטפלת עניין לגבי גם

גינסבורג חוטפת
— נעלמה היא

 שפורסמה, הרישמית הגירסד. על־פי עות.
 ומשי הדירה, לחלון מבעד הבחורה הציצה

 ה- את להזעיק מיהרה במתרחש הבחינה
 במקום שיטחית התבוננות אולם, מישטרה.
 של חלון שום כי מייד, גילתה החטיפה

הת שבה הנקודה אל פונה אינו הדירה
התקרית. רחשה

מי זו, פשוטה עובדה לפניו משהוצגה
 המקורית, גירסתו את לשנות גינסבורג הר

ה ועם איתו יחד ירדה המטפלת כי וטען
למיקרה. עדת־ראייה והיתה ילד,
 בסיפור, המטפלת של תפקידה לגבי גם

 אהרון של שכניו שונות. טענות קיימות
צעי הבחורה, כי לספר יודעים גינסבורג

 מתגוררת גולש, ערמוני שיער בעלת רה
 אהרון, אחדים. חודשים מזה בדירתו עימו
הילד. של המטפלת רק היא כי טוען

 תקרית אחרי מייד גב. משמש הנווד
 ב- והוחזקו סיגמן האחים נעצרו החטיפה
 כאשר לשיחרורם, עד שעות 48 מישטרה

להח הצדקה כל היתד, ״לא :השופט אמר
יממות.״ שתי במעצר זיקם

סיג־ ורוני יעקוב של מעצרם אחרי מייד
 דמות אחר מחפשת המישטרה החלה מן

 זהו בסיפור. חשוב תפקיד הממלאת נוספת
 ומציל, לחינוד־גופני מורה ),24(רבין בועז

נמ הוא נווד.״ ״אני עצמו: על המצהיר
ונעצר. צא,

 גינסבורג אווה הכירה רבין בועז את
מ אחד תושבת מרים, אחותה- באמצעות

 עוד כשנתיים, לפני רמת־הגולן, יישובי
 התיידדו, השניים בעלה. עם יחד כשחיה

 בסיכסוכיד, תומך גם לאווה שימש ובועז
 פעם נעצר תקופה אותה במהלך בעלה. עם

ש לאחר שעות, 48ל- המישטרה על־ידי
 כאילו תלונה נגדו הגיש גינסבורג אהרון

 מזמנו גדול חלק מבלה בועז עליו. איים
 חזר ינואר בחודש ורק בעולם, בסיורים
בארצות־הברית. ממושכת משהות

 לטענתה כשנה. לפני נפרדו ואווה אהרון
שהגי לגט בבקשה שהובאה כפי אווה, של
 בעלה בה התעלל הרבני, לבית־הדין שה

 ״אווה אחרון: טוען לעומתה באכזריות.
 היא בנפשה. ולא בגופה לא בריאה, אינה
ברישתם. ונפלה צעירים עם נפגשת היתד,

משו בחיים ׳להמשיך דרך שום ראינו ולא
תפים.״

 גינסבורג: אהרון של שכניו־לבית סיפרו
 לעיתים אווה אשתו את מכה היה ״הוא

 כן ועשה בביטנה, לבעוט נהג הוא קרובות.
 אותה מכה היה הוא הריונה. בתקופת גם

מפניה. דם ניגר רבות ופעמים באגרופיו,

יוכל וכנו גינסכורג אכ
המשותף הבן עם —

 מיספר הדירה מן לברוח נאלצה ״אווה
 ברחה אחד במיקרה מכותיו. מסני פעמים,

 אהרון בעלה כי בצעקות, הדירה מן אווה
רותחים.״ מים של לאמבט להכניסה ניסה
ה בבית-הדין בבועז. מתעניין מי
 עורך־הדין אווה, של פרקליטה טען רבני

 ] המישפטי לדיון שקדם ביום כי גוטסמן,
או אילץ שלה, בקשת־הגט בעניין הראשון

 — ואיומים מהלומות על־ידי — בעלה תה
 כל על ויתרה שבה הצהרה על לחתום

 שרכש המכונית על המשותף, ברכושם חלק
11 הילד. על החזקה ועל שלה בזכויות־העולה

 לבית-הדין הביא מצידו, גינסבורג, אהרון
 שהעידו, מיסמכים — טיעוניו לתמיכת —

נפ מהפרעות סובלת אשתו כי כביכול,
 ש־ כך לידי להביא אף הצליח הוא שיות.

 בבית־חולים ימים עשרה למשך תאושפז
 כתום אך הסתכלות, לצורכי לחולי־נפש,

קב והרופאים שוחררה, זו תקופת־אישפוז
 רצונה.״ נגד לאשפזה מקום כל ״אין : עו

 במיש־ בעלה, נגד אווה שהגישה בתלונות
■| איש. טיפל לא ואיומים, התעללות על טרה,

להת אווה עברה מבעלה שנפרדה אחרי
 שם לה, השייכת בדירה ברמת־חן, גורר
 ידידה של חברתו נורית, עם יחד גרה היא

בו שהה שבה התקופה במהלך רביו. בועז
פע השתיים, דירת את פקדו בארה״ב, עז

 בבלשים עצמם שהציגו אנשים אחדות, מים
 תלונה קיבלו כי וטענו אזרחיים, בבגדים

 ונמצאים בית־בושת קיים דירה שבאותה
 עם השתיים שערכו טלפוני בבירור סמים.

 ] שהגיעו שהתלונות להן הסתבר המישטרה,
עלומות־שם. היו

 באחד הגיע מחו״ל, בועז שחזר אחרי
 ש־ שוטר, שביד־אליהו הוריו לבית הלילות

 ממישטרת רחמים כרב־סמל עצמו הציג
ב מתגורר בועז אם לברר וביקש חולון,
 ששהה בועז, ונורית. אווה עם אחת דירה
 את ושאל משנתו התעורר הוריו, בבית

 :לו השיב זה ?״ אותך שלח ״מי :השוטר
מתעניין.״ סתם ״אני

 תקרית בעיקבות חו״ל. — הכיוץ
 המישטרה, על־ידי בועז נעצר החטיפה
בק בהגישם בבית־המישפט, טענו ואנשיה

 יעקוב האחים הוא, כי מעצרו, להארכת שה
 קשרו משה, בשם נוסף ובחור סיגמן ורוני
 בנה, ואת אווה את להסתיר קשר יחדיו
לחו״ל. ולהכריחם יובל,

 על המישטרה מסתמכת זאת בהניחה
 דרך־קבע מתגורר סיגמן שיעקוב העובדה

 לחופשה לישראל והגיע בארצות־הברית,
 שגם כך על שבועות, שלושה לפני רק

 הוא אף ושבועז לנסוע, מתכונן רוני האח
 את לבלות ומרבה לאחרונה רק ארצה חזר
לישראל. מחוץ זמנו

 היכן יודע איש אין שעה לפי 'אולם׳
 הפרשה, של האמיתיים גיבוריה נמצאים

שיימצ ועד ליום, מיום והולכת המסתבכת
בה. להיקשר רבים שמות עוד עתידים או,




