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התעלה על הקרב
 מנסח אזור מועצת ראש

התברואתי, המיפנע 1או לחסד
 העסקים בעלי אך

מ זהתנכז מאיימים
 לנו סותם אתה מה בן־זונה ״חתיכת

 מושכת חודשים כמה מדי — !״התעלה את
 אל סקרנים עשרות המוכרת הרחוב סצנת
 ואיזור־ אזור בין המפריד ירושלים כביש

בחולון. התעשייה
 מגיע אליישיב, יצחק אזור, מועצת ראש

 גדולה חול במשאית מלווה הכביש אל
השפ מי תעלת לתוף מיטענה את הפורקת

 מייד אזור. עם חולון את המחברת כים
 בעלי סביבו מתקהלים למקום הגיעו עם

 אם כי ומאיימים מאיזור־התעשייה עסקים
לו. יתנכלו התעלה את יסתום

 מקום באותו נחפרה שנה 15ב־ לפני
 ירושלים לכביש מתחת מי־גשמים. תעלת

 חולון את שמחברים ואדיות שני עוברים
ובמשך הועמקו הוואדיות איילון. נחל עם

 למה אז בטיפול, שהעניין לו אומר אני
 את להעביר מתכוון אני ז מתרגש הוא

 המתאימים.״ לגורמים העניין
 לזרום מי־השפכים ממשיכים בינתיים

 ונפתחת נסתמת והתעלה מפריע באין
לסירוגין.

שפט מי
13׳ של ם׳71 ה□ בגופיית

מבירת■ 7ע שנעבד הנרקומן
 האשם את ממיז סמים

 הראשי העד — שבגר 7ע
כהן מני במשפט

 מרתף אל שופט יורד רחוקות לעיתים רק
 להוציא כדי בית־המישפט של המעצרים

 ש־ פורת, מרים השופטת אולם מעצר. צו
 בבית־ למעצרים התורנית השופטת היתה

 השבוע ירדה בתל־אביב, השלום מישפט
למרתף.

 טרטיר, שעבן היה טרחה שלמענו העציר
 האיש מילדותו. נרקומן יפו, תושב ערבי

 מפוזרים היו מבטיו .70 כבן נראה 40ה־ בן
למקד היה יכול לא והוא הכיוונים לכל

המזוהם הוואדי ליד אזור מועצת ראש אליישיב
לנו?״ סותם אתה מה בן־זונה, ״חתיכת

להז חולון של הביוב מכוני התחילו הזמן
 המסתיימים בוואדיות מי־השפכים את רים

באזור. יוקרתי מגורים באיזור בדיוק
וניש־ חוזרות בקריאות פנו אזור תושבי

 את שיסתמו כדי חולון, עיריית אל נות
אטומים, צינורות במקומם וייבנו הוואדיות

הז על אוסר העירוני התברואה חוק שכן
פתוחות. בתעלות מי־שפכים רמת

ץ. איומים פ ל ט  התריע ׳76 בשנת כ
 ביוב בדו״ח המדינה מבקר העניין על

• וניקוז.
אליי יצחק אזור, מועצת ראש הסביר

 כמה ג׳ונגל, כמו כבר נראה ״המקום : שיב
 לראש ומצלצל כותב אני לסבול, אפשר

 שום — וחמישי שני יום כל חולון עיריית
 יכולים לא שהם מתלוננים התושבים דבר.

 או בחוץ לשחק שלהם לילדים להרשות
חומ זורמים האלה בתעלות במקום, לעבור

מחלות, שגורמים רעילים וחומרים צות
 שאנחנו היתושים מכת על לדבר שלא

הזמן.״ כל ממנה סובלים
 החליט ונמרץ, נאה גבר ),30( יצחק

 כהונתו מתחילת לידיו. החוק את לקחת
עש התעלה את סתם כבר שעברה בשנה

 אנשי באים פעם בכל אך פעמים, רות
מחדש. אותה ופותחים בחולון התעשייה

 אנונימיים טלפוניים איומים קיבל אליישיב ״
 לעבודה מפריע שהוא בגלל בו יטפלו כי ^

ה נ י ק ת ל  מזיז לא ״זה באיזור־התעשייה. •
 הבירוקרטיה ״אם השבוע, אמר הוא ^י,״₪11ו

ת ל ח ו ז ^  בחיבוק-ידיים.״ לשבת מוכן לא אני ^
 לשר־הבריאות גם במיכתבים פנה הוא

בטיפול, העניין כי לו הובטח ולשר־הפנים.
 תושבי סובלים שנים ארבע כבר אולם
מתוקן. אינו והעניין מהמיפגע אזור

 מסר אילץ פנחס חולון, עיריית ראש
הרעש, מה על יודע לא ״אני השבוע:

 ואפורים מקומטים היו פניו עיניו. את
 ששלושה חלש כל־כך היה והוא כשק,

 ליד לשבת והביאוהו בו תמכו שוטרים
הצעירה. שופטת־השלום

 הביא רותם, יוסף הוותיק, המישטרה איש
 מתוכה המעצר. בקשת את השופטת לפני

 לכן קודם יום נעצר טרטיר כי הסתבר
 ערכה המישטרה סמים. מכירת של באשמה

 את ותפסה ביפו, סמים סוחרי על מצוד
 סומן אשר ל״י מאה של כששטר טרטיר
 עבור כתשלום וניתן המישטרה על־ידי
אשתו. אצל חבוי נמצא לטרטיר, הסמים

 בחצר נתגלתה המישטרה שערכה בחיפוש
 סמים כדורי 500מ־ יותר ובה שקית ביתו

ומזרקים. שונים מסוגים
ההאש על חזר רותם סמים. סיבסוכי

ול סמים, הלום שנראה טרטיר בפני מות
 המדובר, את החשוד הבין הפליאה מרבית

 נמצאה לא הסמים שקית כי אמר, ואף
 טוואשי, עבד של ביתו בחצר אלא בחצרו,

שכנו. שהוא
 עבד כי זוכר המישפט בעולם שמצוי מי

 שבו במישפט ראשי עד היה טוואשי
 ברצח אחרים אנשים ושני כהן מני נאשמו

 טוואשי עבד של ובפציעתו עסאף, אברהים
כנופיות. בין סמים סיכסוכי רקע על עצמו,
 ידוע, עבריין הוא עצמו טוואשי עבד
 עדותו למרות רבות. שנים לסמים ומכור

 המיסתורי עד־המדינה ושל טוואשי של
 וחבריו מני זוכו אושרוף, אחמד והמחופש,

לאשמה. להשיב צורך ללא
 בכל קשור טוואשי של שמו כי נראה
 וכלה מרצח החל ביפו, סמים פרשיית
השבוע. שנמצאה סמים כדורי בשקית

 נגד מעצר צו השופטת הוציאה בינתיים
 יספיק אולי זה זמן ימים. 15 למשך טרטיר

רגליו. על בעצמו ולעמוד להתפכח כדי לו
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