
הרבה כך כל ראיתי לא בטלויזיה או בחלום אפילו
שטיחים.

 מרכז שזהו לי וסיפר הוריו עם כאן ביקר דני
התיכון. במזרח מסוגו הגדול השטיחים

שטיחים. שטיחים, שטיחים, של רבועים מטרים 750
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נוספת מכירה נקודת שלישי, בערבי השבועון

ם באיזור ת הבילויי המסעדו תל-אביב של ו

מתוק״ ..מתוק קפה
ת״א. ,5 הסירה יורדי רה׳

במדינה
)36 מעמוד (המשך

מוט הערכות בסיס על היו הטלקס, שת
 הנהוגה שהשיטה היות מהבדסיו, של עות

מצ אינה שנה, 20 כבר בעולם למעשה
באמ נעשה (הבל קווי־טלקס כלל ריכה
רגילים). קווי־טלפון צעות

מכ אותו ה״מודם״, מאזין. המישרד
לא מייובא השיטה, מבוססת שעליו שיר
באי שונות, חברות על־ידי שנים זה רץ

 את שהרתיח ״מה מישרד־התיקשורת. שור
 העובדה רק היה המישרד אנשי של דמם

 ללעג שם מכשיר אותו של יעיל שניצול
 מסביר העצומות,״ השקעותיהם כל את

 ״יש כץ. בועז קונסורטיום, מישרד מנהל
 דומים, מכשירים אלף 200כ־ עוד בעולם

אר בכל זו בשיטה משתמשים ולמעשה
והודו.״ רוסיה מלבד העולם, צות

הו החברה אל הגיעה 1976 באוקטובר
נדר היא ובה ממישרד־התיקשורת, דעה
במק ב״מודם״. השימוש מן לחדול שה
 לקווי- מצותת מישרד־התיקשורת החל ביל

מועב שבאמצעותם החברה של הטלפון
 מיש- מזו, יתירה לחו״ל. המיברקים רים

בהו מיברקים משגר החל רד־התיקשורת
 שבהם הבריטי, מישרד־הדואר אל לים

 במי-שרד לשיחות־הטלפון לצותת ביקש
מת ״מההתכתבות החברה. ישל הלונדוני

 את לשכנע ניסה הישראלי שהדואר ברר
 קונסורטיום שחברת הבריטים, עמיתיו
 הג׳נטלפד אך בבריטניה. החוק על עוברת

 ,אל באדיבות: להם ענו האנגלים נים
 עורך- סיפר המוח׳,״ את לנו תבלבלו

שבינ בן־שלום, אנוש החברה, של הדין
באמצ צדעל־תנאי להוציא הספיק תיים
להש להמשיך לחברה המתיר בג״ץ, עות

החסכונית• בשיטה תמש
 מיז- זכריה מישרד־התיקשורת, דובר
 מאזין שמישרדו אומנם הכחיש רוצקי,

 בית- בתיק מיסמבים אך טלפון, לשיחות
אמת. דובר שאינו הוכיחו המשפט
פלי עבירה בגדר הוא שהמעשה היות

 עורך- שלה הדואר, פקודת על־פי לית
 ליועץ- מיכתב שבוע לפני בר־שלום הדין

 להעמיד בקשה ובו המישפטי־לממשלה,
לדין. האחראים את

החב מנהל אומר אותם,״ שמרתיח ״מה
מסוב שאינה פרטית, שחברה ״זה רה,

 שמסובסד בדואר בהצלחה מתחרה סדת,
 למצב הגענו מכך, יותר הציבור. על־ידי

 שלנו, הציוד באמצעות מסוגלים, שאנו
הנשל המיברקים כמות כל את להעביר

 המונה צוות באמצעות לחו״ל, מהארץ חים
 בעוד זאת, מישמרת. בכל בלבד איש 15

עוב מאות מועסקים הדואר שבמיברקות
עליהם.״ לוותר היה שאפשר דים

מישטדה
דה דסרב שמסוכן ויה1הצ

 הצעה קיבל הפריצה קורבן
— מחברודהביטוח מוזרה

 המישטרה ש? טיפולה אן־
יותר עוד מוזר בתלוגתו

 אל התחתון, העולם עם עסק לך ״יש
 כדאי לא שלך, ביטוח־החיים את תפסיק

 איצקוביץ מלך את עוררה זו עצה לה.״
 בבאר־ לתחנת־המישטרה במהירות לפנות
 שטיפל סוכךהביטוח על ולהתלונן ישבע,

בענייניו.
 של לחנותו בפריצה הפרשה תחילת

להל עסק שפתח ניצול־שואה איצקוביץ,
לבט ומיהר בבאר־שבע, ,ג בשכונה בשה

הש שבו לעסק אפשרי נזק כל מפני חו
 נפרצה בינואר 10ב־ כספו. כל את קיע

 צ־יא נגנבה. שבתוכה והסחורה החנות
 ■שביטחה ציון, לחברת־הביטוח פנה קוביץ
 יעקב בעייה, התעוררה כאן אך אותו,

הש הפורצים כי השמאי של קביעתו
 בזה, במיקרה מותאמים. במפתחות תמשו

 דמי־הביטוח את לקבל הנפגע -של סיכוייו
ביותר. קלושים

 משיחותיו באחת לפורצים. תשלום
 הדדיים טיעונים תוך אנשי־הביטוח, עם

 שאותם בחנות, אמצעי־הביטחון טיב לגבי
 איצ־ קיבל הפוליסה, הוצאת לפני אישרו
ביותר. מוזרה הצעה קוביץ
 סכום לשלם עליו היה הצעה אותה לפי

 גורם של שבתיווכו לידות, אלף 15 של
 את שבדק שמאי אותו — לעניין המקורב
 ואילו הפורצים. לידי יועבר — הפריצה

הת סכום על לוותר אמור היה איצקוביץ
לירות. אלף 100ל־ 70 בין ביעה

 לאיצקוביץ לספר ידעו העיסקה מציעי
 בפגישה חייו, את למענו מסכן המתווך כי

 בחוף מבודד במקום שתיערך הפורצים עם
ל הדואגת בחברה כמבוטח אך אשדוד.

 נבח לא שכלל המתווך, מוכן לקוחותיה
הסיכון. את עצמו על ליטול בשיחה,

 מאשדוד, שחם זאב השמאי המתווך,
ש המישטרה, מן מידע קיבל כי הסביר
 היות אך לאשדוד. הגיע הגנוב הרכוש

 הוא, הציע באיתורו, נכשלה -שהמישטרה
 אדם לשכור פרטי, חוקר של ייעוצו לפי

פו לקוח הוא כי השמועה את שיפיץ
ש בתיקווה הגנובה, לסחורה טנציאלי
 השמאי, לדיברי אליו. יתקשרו הגנבים

 את והציע לחברת־הביטוח התקשר הוא
מוחלט. בסירוב נתקל אך היעיסקה,

 להיות אמורות היו הלירות אלף 15 אותן
בפגי חייו את -שיסכן האיש של שכרו

 ה־ היתד. התוכנית לפי הפורצים. עם שה
 של בעיצומה להתערב צריכה מישטרה
 זה הסבר הפורצים. את ולעצור הפגישה

 המישטרה, לחוקרי גם -שחם זאב סיפק
 איצי של תלונתו בעיקבות אליו •שפיו

קונסט היתה המטרה ״בסך־הכל, קוביץ.
טוען. הוא הגורמים,״ כל מצר רוקטיבית
 מלך בעיני חן נשא לא המוזר ההסדר

 לתחנת־המישטרה מיהר הוא איצקוביץ.
 פשוט בזה ראיתי ״אני להתלונן. כדי

 ברוב הוא. טוען ממני,״ לסחוט ניסיון
 שלו ביטוח־החיים את לבטל איים זעמו

 כלפיו. היחס על כמחאה ציון, בחברת
 עם עסק לו יש כי לו נרמז אז אולם

 ביטוח־החיים ביטול וכי התחתון, העולם
מצירו. פזיז צעד יהיה

 אליו שנילווה שוטר מוזרה. םדזבת,
 עם לשוחח כדי חברת־הביטוח, למישרדי

הצ קליין, אריה בשם פקיד ההצעה, מציע
ש לאחר התלונה מרישום להתחמק ליח

 לא איצקוביץ אולם מרובד. במה נוכח
■תלונתו. את לקבל שניאותו עד ויתר,

 שמעון פקד נתמנה זו בפרשה כחוקר
לה־ היד. וסביר הנגב, מרחב ממטה לוי

איצקוביץ קורבן
מהביטוח רמז

 לה והקשורים חברת־הביטוח אנ-שי כי ניח
ש המ-שונה ההצעה את להסביר יצטרכו
 המיש־ הטיפול אולם לאיצקוביץ. הוצעה
 באורח מתעכב זו חמורה בתלונה טרתי
מוזר.

 איצקו־ מלד ביקש אחדים ימים לפני
 בפיו, שגורה אינה העיברית שהשפה ביץ,

 אד תלונתו. בנוסח מסויימים חלקים לתקן
 בלך־ושוב. נידחה והוא לו ניתן לא הדבר

 יש כי החשד את בליבו מחזקת הדחייה
 של ביורוקרטית סחבת מסתם יותר כאן

המי-שטרה.
אח קצינים חלק לקחו שבו דיון לאחר

 היה ■ושנושאו באר-שבע, ממישטרת דים
 המיש־ כי לו נמסר איצקוביץ, של תלונתו

 לאתר י כדי יכולתה כמיטב תע-שה טרה
 לגבי אולם ולהחזירה. הגנובה הסחורה את

ש נראה לא חברת־הביטוח, ■נגד תלונתו
 עורך- גם רצינית. ■חקירה להיערך עומדת

 העולם-התחתון מהסס. החל שלו הדין
מדי. מפחיד פשוט
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