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 המישטרד, לבנק. האיגרות את מכר דה
חברו עמר זאת עשה קלפרדה כי מצאה
צ׳צ׳ה.

 לתקופה הצעיר אנזלביץ נעצר הפעם
 ב־ בילה ממנה חלק אשר יותר, ארוכה

חד כאשר בחדרה, יפה הלל בית־החולים
מישפחה. ובני חברים לפה מפה מלא רו

 חלק לו שאין למישטרה הסביר צ׳צ׳ה
 מאדם האיגרות את קנה הוא וכי בפריצה
 שלושה אולם עטרה. בבית־הקפה שהכיר

 לא בעטרה מישטרה אנשי עם ביקורים
המוכר. את לאתר הצליחו

 כפר והנאשם רב, זמן נמשך המישפט
הו במישפט בכתב-האישום. הנאמר בכל

 עד־התביעה וביוניהם רבים עדים פיעו
 של חותנו שהיה מי גרשונוביץ שמשון
צ׳צ׳ה.
 הצעיר כי התברר קשה. ילדות כלי

 חברת של כסוכן דרכו את החל השאפתני
 ,1971 בשנת מצה״ל השתחרר כאשר מלט,
של מרשימה. כלכלית אימפריה לו ובנה

 היכן לדעת התעניינו מס־ההכנסה טונות
 דרכו, בתחילת הכסף את הצעיר השיג
 מצליח קבלן קצר זמן תוך הפך וכיצד

 כספים קיבל לדבריו מיליונים. המגלגל
 המתגורר ומדודו עסקן־הציבור, מאביו

 מם- עם ענייניו הסתבכו כאשר באמריקה.
 כדי לבנק ללכת לדבריו חשש ההכנסה,

 שקנה איגרות־החוב את בעצמו לפדות
 קל- ידידו את לשם שלח ולכן בעטרה,

פרדה.
 אנז- מישפחת החזירה המישפט במהלך

 הכסף סכום כל את פיק, למתלונן, לביץ
הצ קמר, אריה הסניגור מביתו. שנגנב

 עם להסכם דבר, של בסופו להגיע, ליח
 צ׳צ׳ה הודה שלפיו דותן, שרה התובעת
ב רכוש קבלת של יותר הקלה בעבירה

בעוון. שהושג ידיעה
 קשה. ילדות לנאשם היתד, כי נטען לא

הש הבן מעשי כי נטען הפעם — ההיפך
מע האב. של הקאריירה על לרעה פיעו
 אנז־ דוד של בסיכוייו פגעו הבן של שיו

 גם נתניה. עיריית לראש להיבחר לביץ
 חמש אחרי אותו עזבה צ׳צ׳ה של אשתו
 האישום בגלל ילדים, ושני נישואין שנות

ה לשמה שנגרמו והנזק הבושה הפלילי.
 עונש בעצמם היוו המישפחה של טוב

חמור.
הדב בכל התחשב דבורין חיים השופט

 אולם הצעיר. של הנקי ובעברו הללו רים
 מהאספקט להתעלם היה יכול לא השופט

 זה. מסוג עבירות של השלילי הציבורי
 בעבירה שהושג רכוש המקבלים אנשים

 בעבודתם. להמשיך הפורצים את מעודדים
בחומ כאלה אנשים גם להעניש יש לכן
 על מאסר חודשי 15 הוטלו צ׳צ׳ה על רה.

לירות. אלף 70 בסך וקנס תנאי,

חיים דרכי
האבט״ח־ם נד״דת

 לגדוד ״צריך
 קדוש אומר שוכ״

המפוגה מלך־האכטיחיס
 עד הכל. שיקחו המקום, את ״שיקחו
 אותי,״ זורקים שוב פה לארגן שהתחלתי

קדוש. משה לשעבר, האבטיחים מלך אמר
 אבטיח צרות, ועושה רוצה לא ״כשהיא

 ועוד...״ עוד תבקש והיא קדוש... אצל
 בשנה קדוש של סוכתו על כתוב היה כך

ל ממקום נדדה האבטיחים סוכת שעברה.
 היה כבר הוא העיריה. צווי לפי מקום

תח בסוף ברמת־גן, בבני־ברק, בבת־ים,
 קראו לאן איפה בתל־אביב, ארבע קו נת
 מכנים היום ועד האבטיחים״ ״מלך לו

הוותיקים. חבריו כך אותו
ה בימי עוד אבטיחים שמכר קדוש,

הענ העגולה בבטנו מפורסם היה מנדט,
ש מקום כל שלו. ההומור ובחוש קית,
 חיי מרכז קצר זמן תוך הפך עבר, אליו

ה את מחנים היו תל־אביב. של הלילה
 הסכין, על קר אבטיח זוללים מכונית,

הבוקר. אור עד ומרכלים
 לפנות העיריה החליטה שעבדה בשנה

 מתל-אביב. האבטיחים סוכות בעלי את
 כאשר שפונו. הראשונים בין היה קדוש

 לעיריח, בטענות האבטיחים מוכרי באו
 רוצים ואתם הלך ״המלך להם: נאמר

 משמשות הסוכות כי נטען, להישאר?״
כ משמשות חלקן וכי ציבורי, מיטרד
סמים. לעסקי מסווה
המלך. הכריז תירוץ!״ היה סתם ״זה

 סוכות להם היו כשהעבריינים ״להיפך.
 להם היתה כי החוק על עברו לא הם

 מסתובבים, כולם הם עכשיו אבל פרנסה,
 להם נתנו לא לעשות? יכולים הם מה

 אמרו רק דבר, שום נתנו לא פיצויים,
ללכת.״ להם

הת בהתחלה נאפאם." צריו ״לא
 ש־ מפני בעיקר בקדוש, העיריה חשבה
יל ״היו לגדנ״ע. מאדמתו דונם 30 נידב
 לעשות בלי סתם כך שהסתובבו דים

 מצוקה. משכונות היו ״הם סיפר. כלום,״
 הפנים בגלל לא האדמה את להם נתתי

עבריי יצאו שלא כדי אלא שלהם, היפות
נים.״

בגני- ישן בניין לשכור רשות קיבל הוא

קדוש אכטיחן
הפעם? לנדוד לאן

 גלגלי־הצלה, שם תלה הישנים. התערוכה
 וקישוטים אופניים כלי־נחושת, אוכפים,
 עשיתי ״הכל ומשונים. שונים אחרים
 עצמי. של הארכיטקט ״אני התפאר. לבד,״

 לבוא שהתחילו עד זמן הרבה לי לקח
 בקור כאן קפאתי הישנים. הקליינטים כל
 ורצו אלי באו אמנים הרבה החורף, כל

 מיכאלי, ריבקה כאן, היה לא מי לעזור.
הב כולם יעקוב, בן הרצל אופיר, שייקה
 לילדים תיאטרון כאן לעשות רצו טיחו.
 אותי כי למה? נתנה. לא העיריה אבל
 לסלק. קשה יהיה אותם אבל לסלק, קל

 שאעזוב ורוצים מהעיריה אלי באו עכשיו
 כתבו שלי. החיים כל נווד הייתי אני שוב.

 ״להפסיק :ואמרו מהעיריה מיכתב לי
 כמו אליו להתייחס יש קדוש. על לרחם

השאר.״ אל
 אשתו עם שלו במיסעדה שגר קדוש,

 ״לא הפעם: הסיסמה ממרחי. אוכל מכין
 סופלקי קח מיותר. הפגז גם נאפאס, צריך

בראש.״ ואתה קדוש של
מטו מבשר העשוי מאכל הוא הסופלקי

 למנה. לירות 60 — המחיר ומתובל. גן
 היום. ״קשה קדוש, אמר שיבואו,״ ״רק
 לא אנשים קשה. הפרנסה גם קשה הכל

שוב.״ לנדוד צריך המלך ועכשיו באים
ב נמצאים הישנים תערוכה מיגרשי־ה

 שעומדת אתרים, חברת של בעלותה
 התוכנית סיטי״. ״מארינה באיזור להקים

תק מחוסר בינתיים מוקפאת הגרנדיוזית
 את לפנות היא העיריה מגמת אך ציב.

 ניתן שיהיה כדי מהשטח התושבים כל
בתיכנון. להתחיל

 אלא כנראה, ברירה, תהיה לא לקדוש
 עד לאבטיחים ולחזור הסופלקי את לעזוב

הבאה. בפעם שיפונה

מי׳שפט
 ■1*0 ?אראטה

בביוו־־הרדשפט
 הכסף דלף איד

ץ טיפין טיפין הכספת, מן
 יוסף לשופט היתד! שעבר בשבוע
אומרים איך ללמוד הזדמנות שטינמץ

)60 בעמוד (המשך

2214 הזה העולם58


