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 כששמעתי התפלאתי גבול. ללא ויושר נות
מוק שהוא אמר תמיד הוא התחתן. שהוא

 חשב לא הוא הפלסטיני. לעניין כולו דש
פרטיים.״ דברים על

 צעירה לעלייה, שנה לפני נישא זוהיר
 בנו את לו שילדה בלונדית, יפה, סורית
 חסן הסב. שם על חסן, הנקרא בכורו

 נולד הוא חודשים. ארבעה בן היום הוא
 שעל המוכתר נפטר שבו יום באותו כמעט

נקרא. הוא שמו
 לא חנון, חילמי טול־כרם, עיריית ראש
 היטב זוכר הוא זוהיר. את לדבריו, הכיר,

 את ובעיקר מוחסיין, מישפחת בגי את,
 הייכל, הד״ר דודו, ביפו, נולד חנון האב.
 מכן ולאחר יפו, של ראש־העירייה היה

 ״מישפחת בארצות־הברית. הירדני השגריר
 האבא אצילית. מישפחה היתר, מוחסיין

 אם יודע לא אני מאד. מכובד איש היה
 דיברו לא הבכור. בנו עם קשרים לו היו
י זה.״ על

לא ;,הפגוד
׳,שיגע

 דודו דאדו, פאתחי של מידידיו חד
*  הקרוי זועייר, סובחי הוא זוהיר, של י

 שייך זועייר טול־כרם״. של החדש ״העולה
 ברמת- קרקעות בעלת שהיתה למישפחה

 מילוד אחרי הירקון. ולנדות יפו, השרון,
תחי המיפרץ. למדינות נסע מת־העצמאות

 שעיסקי-הנפט ראה כן אחרי כמורה, לה
 עבד ושם לכוויית, פנה ואז יותר, טובים

לגילוי־נפט. מיסחרית בחברה
שהש לבני־עירו, שב שנים שבע לפני

 אבוא אני שאם לי ״אמרו בטול־כרם. תכנו
 הוא טובה,״ עבודה לי ימצאו אז בחזרה,

 כלום, אין בסוף טוב. בית לי ״יהיה קובל,
 לידו, שישב חברו, הכסף.״ את אוכל ואני

 מקום בכל זה חדש ״עולה בחיוך: העיר
הדבר.״ אותו

 הוא זוהיר. את הכיר לא זועייר סובחי
 וכשהגיע סיפורים, השנים בכל עליו שמע

מנ של עברו את להכיר למד לטול״כרם
 כבוד. של איש היה ״הוא הנערץ. היגו

 אותו נשאר הוא אותו, שיגע לא והכבוד
 רושם. ובלי שוויץ בלי ושקט. צנוע בן־אדם
כאלה.״ אנשים הרבה והיו הלוואי
 אגדת הסתיימה שעבר החמישי ביום
 בריביירה ניצה, לעיר הגיע הוא זוהיר.

 ה־ ראשי מוועידת שחזר אחדי הצרפתית,
ב שהתקיימה אפריקה, לאחדות אירגון

 התגורר הוא ליבריה. בירת מונרוביה,
 של שמו על רשום שהיה בבית־דירות,

 מבילוי שחזר אחרי לילה, בשעת ידידו.
 בלבד. אחת ידיה בראשו נורה בקזינו,

 פאסטר. בבית־חולים הונשם הוא שעות 36
 סיכוי כל שאין רופאיו החליטו אחר־כך
 בקשת לפי נותק, ההנשמה מכשיר שיחיה.

 מספרים בטול־כרם מת. המלך מישפחתו.
 אף יהיה אל־צעיקה של החדש שהמלך

העיר. יליד הוא
ה את הרג מי :חדש ויכוח התחיל

? מנהיג
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 אל מופנות ההאשמות כל כאורה, ן■
 אש״ף ישראל. של שירותי-הביטחון >

הב אל-צעיקה דמו. את שינקום הצהיר
 כאילו רעיונות גם היו הוא. גם לנקום טיח
 כנקמה מצריים, שירותים של עבודה זוהי
באנקרה. השגרירות על ההשתלטות על

 הפלסטינים בקרב מעטים למעשה, אך
 זוהיר הישראלים. אלה שהיו באמת חושבים

 אנשי בקרב מתון־יחסית, כמנהיג נחשב
 לא שישראל היא והטענה אל־צעיקה,

 אלה שהיו האפשרות מתון. במנהיג תפגע
 ובני יותר, גדולה בני-עמו בקרב יריביו
ש השטח, לפני מתחת משוכנעים, עירו

 אנטי- דעות בעלי פלסטינים, היו רוצחיו
ש העיראקי, מהפלג הבעת אנשי סוריות,

 אל־ חאפז על להשפיע מנסה שזוהיר ידעו
העיראקים. אל מדי להתקרב שלא אסאד

 זה אין טול־כרם של הפשוטים לתושבים
 כבד. האבל אותו. הרג מי כל־כך משנה

 החיילים ״אם אסור. שהוא מפני במיוחד
 יותר אותי. יעצרו הם בוכה, אותי יראו
 כשלא בלילה, ולבכות ביום, לצחוק טוב

 שזכרה זוהיר, של שכנתו אמרה רואים,״
ילדותו. מימי אותו

י■ קורן סמלה
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 הגרוע בחלומו גם אולם הלועזי. שמה

 את עליו יקים הדבר כי חזה, לא ביותר
— בעולם הגדול המיסעדות קונצרן

.11̂:)1(01131יג>5 0קזס0ז3.1101ו
 צדק שלמה בארץ, עורכי־דינם באמצעות

הקונ בעלי החלו רפפורט, יצחק וד״ר כהן
 מישפטית במערכה מארצות־הברית, צרן
 למיס־ לבחור שהעז החצוף, הישראלי נגד

 הענק רשת של לשמה הדומה שם עדתו
האמריקאית.

 מן ללמוד ניתן הרשת של גודלה על
 נכללו 1978 שנת בסוף הבאים: הנתונים

הקונ של והדוכנים המיסעדות בשרשרת
 בארצות־ 4,456 מהם סניפים, 5.185 צרן

מכירו תבל. רחבי בכל 720 ועוד הברית
דו 4,575,000,000 של בסך הסתכמו תיהם

 הקונצרן לירות. מיליארד 120כ־ — לר
 פיר־ עבור עתק סכומי שנה מדי מוציא
 בשנת העולם. ברחבי הסוגים מכל סומת
 של סכום בארצות־הברית רק הוצא 1977
מיל כשלושה שהם דולרים, מיליון 122.2
פירסומת. על לירות, יארד

 בישראל, סניף עדיין אין הענק לקונצרן
 כי בבית־המישפט טענו פרקליטיו אולם

לדב בישראל. גם רב-ערך מוניטין לו יש
 אותו היטב מכירים ישראלים רבבות ריהם,

 וסיסמ־ מיסעדותיו סימניו, מוצריו, ואת
בחוץ־לארץ. מביקוריהם אותיו,

ה פרקליטי לטענת אחת. כמילה
 דויד של במיסעדתו התפרים הן קונצרן,

 וכל התמונות הקישוט, השילוט, הן מגן,
 החזק הרושם את יוצרים בה, שיש מה

 המיסעדות משרשרת חלק הינה שהמיסעדה
 הדגישי הפרקליטים הקונצרן. של הידועה
 מוכר מגן דויד כי העובדה, את במיוחד

 לחמניה בתוך כפול המבורגר במיסעדתו
 בעוד ,818 !׳\!3£ 13.^711( השם תחת

 שנים מזה מוכר הזה הענק שקונצרן
 אלה כל .818 השם תחת דומה מאכל
 להטעות כדי הפרקליטים, לטענת נעשו,

 של המוניטין מן ליהנות וכדי הציבור את
הענק. רשת

באמצעות זאת, לעומת טען, מגן דויד

 בחר כי חלד, אמנון עורך־הדין פרקליטו,
 — לשמו בהתאם ע\,<10£ השם את

שפירו \,13£ המילה את הוסיף וכי דויד,
 למיס־ שהתייחס כיוון ״בך, בסקוטית שה

 גם וכך בן, כאל ידיו במו שהקים עדה
מוכר. שהוא ההמבורגרים לגבי

 דויד הסכים רב, דמיון יההי שלא כדי
 כאשר במילה להשתמש שלא מגן
/0 מהמילה בניפרד עומדת היא \ \  ,19ך
 כמילה יחד מופיעות כשהן ורק אך אלא
,0 — אחת \ \  היה לא אולם ^ן.3£0ד
 אחרי הענק. קונצרן את לספק כדי בכך

לפ בית־המישפט נאלץ מישפטים, סידרת
 שמם. על המתנצחים הצדדים שני בין סוק

 רשאי מגן דויד כי קבע בית־המישפט
 כשהוא 1ו1ג01(נ7.\¥1ס בשם להשתמש

 הקונצרן את וחייב אחת כמילה מופיע
המישפט. בהוצאות

 התיק- בכלי רב לפירסום זכה העניין כל
 של ניצחונו עובדת בארצות־הברית. שורת
 רשת על בתל־אביב, קטנה מיסעדה בעל

 את הלהיבה בתבל, הגדולה המיסעדות
באהדתם. ו-זכתה האמריקאים, דמיון
יתן )34( מגן כדויד עסקים איש לא

 ידיו. מבין לחמוק שכזאת פז להזדמנות
 עומד הוא חינם, בפירסומת שזכה אחרי

בינ בארצות־הברית. גם מיסעדה לפתוח
 מיסעדות מיספר עוד פותח הוא תיים

 סמל עם מודפסות חולצות ומוכר בארץ,
 הבאים מארצות־הברית, לתיירים המיסעדה

 מק- את לראות כדי למיסעדה, במיוחד
ה מק־גוליית על שגבר הישראלי דויד

אמריקאי.

שע מ/עווודם !!,א הפ
לתחריט: היה השופט

 כזה צידון? .אפשרי האם
ז מיקרים שר

 המעורב אדם, של הספונטאנית תגובתו
 את להפקיר לברוח, היא בתאונת־דרכים,

 בני־האדם רוב מעונש. ולהימלט הפצועים,
מע בתוצאות ונושאים יצרם על מתגברים

 חלק אותו עבור כולם. לא אך שיהם.
מיו סעיף־עונשין נחקק ובורח המתחמק

 וב־ מקום־תאונה, עזיבת על המרשיע חד׳
פצועים. הפקרת על יחוד

 1כאש יצרו. על התגבר לא אלבז שלום
במכו הנחבטות הגופות חבטת את שמע
 ולא עצר לא 1978 פברואר בחודש ניתו
 אחורה, מעט נסע הוא עזרה. להם הגיש

 הכוח במלוא המכונית את הפעיל ואז
וברח.
 לרדוף ניסו במקום שהיו אנשים שני
 דארט, דודג׳ המהירה, מכוניתו אך אחריו,
ונעלמה. פניהם על חלפה
 לבית- הגיע כאשר מאסר. חודשי 30
 והחליט אלבז חשב בהרצליה, שלו הקפה

 הוא מעונש. להתחמק נפלאה דרך על
מכו כי והודיע למישטרת־הרצליה טילפן
 זאת גילה והוא בצהריים, נגנבה ניתו

 רצה כאשר מאוחרת, לילה בשעת רק
 את כלל עזב שלא מובן הקפה. את לסגור

ערב. אותו כל שלו בית־הקפה
 אשר המכונית, את העביר כלשהי בדרך

לכפר־ בתאונה, נופצה הקדמית שימשתה

 והחנה דלתותיה את נעל שם שמריהו.
וזהירה. בטוחה בצורה לעץ, מתחת אותה

 שעבר בשבוע לאלבז. עזרה לא התחבולה
 בתל-אביב המחוזי ביודהמישפט הרשיעו
ובע ברשלנות מוות גרימת של בעבירה

 ושיבוש פצועים נטישת של נוספות בירות
דרכי-מישפט.

ופסי בפועל מאסר חודשי 30 לו נפסקו
שנים. ארבע למשך נהיגה מרשיון לה

 מצרפת תייר קריסט, שרל נהרג בתאונה
 ,65ו־ 67 בנות קריסט, וסוזאן ססיל .70 בן

).2164 הזה (העולם נפצעו
 שראו מאותם איש ׳נפרצה. לא ת יהדר

 בן־יהודה, רחוב של ברמזור התאונה את
 היה יכול לא בן־גוריון, שדרות בפינת
 זיהה לא גם מהם איש הנהג. את לזהות

 על דיברו העדים המכונית. את בבהירות
 דארט, דודג׳ כנראה אמריקאית, מכונית
המ של מספרה מספרות חלק זכר מישהו
כונית.

 זה במיקרה היתד, המישטרה עבודת
 ושתיים, שתיים חיברו הם מהכלל. יוצאת

 ב־ חונה שהתגלתה במכונית חשדו ומיד
לשם האפשריות הבדיקות כל כפר־שמריהו.

מגן מיסעדן
מאק את מכה מאק

מעב על-ידי נערכו והנהג המכונית זיהוי
המישטרה. דות

 גילה אוריאל, אילן המישטרה, מומחה
 הראה לא המנעול נפרצה. לא שהמכונית

ב טביעות־העצבאות כל טיפול. סימני כל
 נוגבו והידיות, ההגה על המכונית, תוך

למשעי.
ל נלקחו השבורה מהזכוכית רסיסים

 שנמצאו לאותן זהות הן כי שקבע מכון,
 מידגם גם יום. באותו אלבז שלבש בבגד

 על שנמצא ומזה המכונית, ליד מהאדמה
 מצא לכן זהים. נמצאו אלבז, של נעליו

 נהג אשר הוא אלבז כי בית־המישפט
 זו במכונית וכי ערב, באותו במכונית

 שארל של למותו שגרמה התאונה, את ביצע
קריסט.

 לכודות שנמצאו מינק, מפרוות שערות
 משה לשופט עזרו המנופצת, הזכוכית בתוך
 (קד התרמות זה אין כי להחליט טלגם

 השופט, קבע יתכן, לא בילבד. אינסידנם)
 תכלת בצבע אמריקאיות מכוניות שתי כי

 נשים נפגעו שבה בתאונה מעורבות היו
 בתל- ערב באותו פרוות־מינק לבושות

אביב.
אבר של טיעונו את קיבל המישפט בית

 המכונית כי יתכן שלא התובע, אלג׳ם, הם
 סימני־פריצה כל היו שלא מאחר. נגנבה,
 של דאגה על העידה חנייתה וצורת עליה,

 לנעול טורח היה לא זר פורץ בעל־בית.
 תיפגע לבל העצים תחת ולהחנות אותה,

עוברות. ממכוניות
 בית־המישפט קבע האלימינציה בדרך

 במפתחות להשתמש היה שיכול האחד כי
עצמו. אלבז שלום היה בה ולנהוג ןמכונית
ר ר. עפ שי  השתכנע לא בית־המישפט ע

 אלבז כי לפניו, שהיו הרפואיות, מהעדויות
 לאחור, מכוניתו עם הפגישה אחרי חזר
 את שוב ודרס במהירות קדימה זינק

 שאלבז בכך גם שוכנע לא הוא הגופה.
 העדים, שאחד למרות אדום. באור עבר

 אותו ראה כאשר כי העיד נרקיס, ישראל
 באור נוסע ״בדזונה, לשכנו: אמר נוסע

 לא אלה עובדות ששתי מכיוון אדום!״
 מאשמת אלבז זוכה ספק, לכל מעל הוכחו

 בגרם- הורשע הוא הואשם. שבה הריגה,
בילבד. מוות

 מילותיו לבית־המישפט נשמעות מוזרות
 לו שהוכיחו אחרי במישטרה, אלבז של
 אני ״אולי :בתאונה מעורבת המכונית כי

 לחפות ביקש האם עצמי?״ על זאת אקח
 עצמו על לקחת ניסה האם מישהו? על

 הנמצא בנו, את לפטור כדי אש״ית־שווא,
על־תנאי? רשיון בשלילת

לאל זו. בגירסה תמך לא בית־המישפט
 במים- ושהשתקם נקי, הקרוב שעברו בז,

 פלילי עבר יש מנהל, שהוא הגדולה עדה
 כי העיר השופט הרחוק. בעברו עשיר
 הנאשם, של ואופיו זה, רחוק עבר אולי

להש הפעם גם לנסות לו גרמו אשר הם
משתלם. אינו הפשע אך מעונש. תחרר

 בנות של נציגן נבו, יהושע עורך-הדץ
 חיכה בתאונה, שנפגעו קריסט מישפחת
לה שיוכל כדי הפלילי המישפט לתוצאת

אלבז. נגד אזרחית נזיקין תביעת גיש

כמכונית־התאונה המנופצת השימשה
בעל־המיסעדה בבגד נמצאו הרסיסים
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