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 חשוב להיות מאוד נהמו
שמד להיות תשוב ׳ותו או

 כמשל נחמד להיות פעם ניסית האם
באוטובוס, לנהג בדואר, לפקיד

ם החמישית, מהקומה לשכן ת ככה, ס
 ו תועלת מזה לך שתצמח לצפות מבלי
!טובה מלה אמור נחמד, היה

משתדלים אנחנו
 גבעתיים 1097 ת.ד. חיים, איכות למען לאזרחים

כתום הדרכה, חומר לקבלת
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במדינה
)65 מעמוד (המשך

 כמות- שפורסם הראשון היה זעום, נטו
שהוא.

 להיות חבר־הכנסת את שהניעה הסיבה
 החודשית, משכורתו היא לציבור דוגמה

לירות. 19.412,02 בסך
 אריאל התאומים גילה, רעייתו משה,
 וישראל 7דד בן נועם ,9ה־ בני ודגנית
 חדרים ארבעה בן בבית מתגוררים הפעוט
בקריית-מלאכי. קטנים
 עשר לפני וגילה משה קנו הבית את
שנישאו. לפני חודשים כמה שנים,
 בהיותו ,1951 בשנת בפרס. נולד קצב

 שיכנו ארצה. מישפחתו עלתה חמש, בן
 במחנה־אוהלים. בקריית־מלאכי, אותם
 :שירותים ללא שם חיו הם שנים שלוש
 קצב נזכר קילומטר,״ כשני הולכים ״היינו
 בשדה ושם, מהאוהלים. להתרחק ״כדי

 חיינו כבשרותים. משתמשים היינו הפתוח
 לא תעסוקה וגם מאוד קשים בתנאים

היתד,.
שי אחד ״בוקר מאולתר. ספר בית־

 ילדים. כמה עוד עם בחול, בחוץ, חקתי
 ״ילד, :שאמרה אשד, לידינו עמדה פיתאום

 היא ״כך עניתי: ללמוד?״ רוצה אתה
 היו במחנה. האוהלים לאחד אותי לקחה

 האבן על גדולה. ואבן ספסלים שני שם
 לבית־הספר ללמוד. התחלנו המורה. עמד

 והמורה האחים בית־ספר קראו המאולתר
 נקרא בניה שם שעל גובר רבקה היתד,

בית־הספר.״
 כבר ״אלה לצריפים עברו מהאוהלים

 קצב למישפחת נולדו שם פאר.״ וילות היו
 נפטר אחד אח ואחיות. אחים תשעה עוד

במע ותרופות רופאים היו לא כי מחנק,
 בן לבית ההורים עברו זמן כעבור ברה.
 אותו, הרחיבו השנים ובמשך אחד, חדר
היום. עד בו מתגוררים והם

 קצב. במישפחת הבנים בכור הוא משה
 ״כשאני .10 בן היום הוא אחיו צעיר

 היה בהריון, היתר, שלי אמא התחתנתי
 חשבתי שאני למרות נעים לא מאוד לה

בושה.״ כלל בזה שאין
 בקר- היסודי בית־הספר את סיים משה

 ועזב בבן־שמן, לפנימיה פנה יית־מלאכי,
 לחזור שעליו כשהחליט שנתיים, כעבור

 בבאר־ לימודיו את המשיך הוא הביתה.
 חמור, היד, בקריית־מלאכי המצב טוביה.
 ההתלבטות להלחם. החליט הצעיר והנער
 לי ״היד, החירות. לתנועת רפ״י בין היתד,
המקו העסקונה עם הולך לא שאני ברור,

הרגי במקומנו פעילותם מפא״י. של מית
 ללכת החלטתי לבסוף מאוד, אותי זה
 בגין, של שהאישיות חושב אני חירות. עם

 שהניעו הן שלו המחתרתית וההיסטוריה,
 כי לי, ברור היה הזמן שעבר ככל אותי.
שלי.״ דרכי היא הרעיונית דרכם

 שירת הוא הסייד. המועצה חבר
״כשע ואחרי־כן, בחיל־השיריון. כקשר
 נרשם כדבריו, בירושלים,״ פעם ברתי
 שכר- את באוניברסיטה. לכלכלה לחוג

ל כמורד, בעבודה הרוויח הוא הלימוד,
מתימטיקה.

 לבחירות לרוץ החליט ,24 בן כשהיה
 נבחר, הוא קריית־מלאכי. מועצת לראשות

 כעבור הופל, פנימיות באינטריגות אך
 כחבר- לפעול התחיל הוא חודשים. שלושה
 כ־ הועסק ולפרנסתו באופוזיציה מועצה

 היום. מודה הוא נורא,״ ״התביישתי סייד.
 לא שזה יחשבו שלי שהבוחרים ״חשבתי
 כמו למכונית נכנם הייתי בבוקר מכובד.

 לא המקום מאנשי שאיש בשקט, גנב,
 מישפחד, קרוב שהיה הקבלן, אותי. יראה
 בסביבה, לקיבוצים אותי שולח היה שלי,
 עצמי, על צוחק אני היום אותי. יזהו שלא
ימים...״ באותם אבל

 גדלה במיפלגה קצב ח״כ של פעילותו
 העיתון את פותח אני אחד ״יום והלכה.
 עזר הלוי, בנימין ״השופט ידיעה: ורואה
 חירות.״ למרכז נבחרו קצב ומשה וייצמן

 ואיפה אני איפה בדיחה, כמו נראה זה
?״ הם

 נבחר הוא ופרחה. הלכה שלו הקאריירה
 כחבר־כנסת, כן אחרי לראשות־ד,מועצה,

 מקולות 760/0ב- זכה האחרונות ובבחירות
ארצי. שיא בזאת והשיג בקריה. הבוחרים

 היתה כאשר הכיר רעייתו, גילה את
 היה ומשה בני-ברית, באגודת מזכירה

 להורים בת גילה, הצעירה. ראש־הלישכה
 תל־אבי- צעירה היתד, פולני־רוסי ממוצא

 מתחתנת היא שאם שידעה טיפוסית בית
לעיירת איתו עוברת הא קצב משה עם

 ״היה אמרת, היא ?״ מה ״אז שלו. הפיתוח
 שקריית־ היום גם לי וברור אז, לי ברוד

 להיות אוהבת ואני שלי, הבית היא מלאכי
 לתל־אביב, נוסעת שאני בכל־פעם כאן,
הביתה.״ לחזור ממהרת אני

 דתי, חיים אורח מנהלים הם בביתם
 בבית־כנסת התפילה על מוותרים ואינם

בשבתות.
 מגיע הוא הכנסת, ישיבות של בימים

 לבניין בערב וחוזר לירושלים, בבוקר
 רואה הוא הילדים את בקריה. המועצה

 הרישמי הפגישה יום זהו בשבת. בעיקר
 ועשרה ההורים בני־המישפחה, כל עם שלו

 בקריית־מל־ כולם שגרים ואחיות, אחים
אכי.

 קצב משה ח״כ לספורט. זמן פסק־
 שנעשית ספורטיבית פעילות בכל תומך

 לשחק שהתחיל הראשון היה הוא בקריה.
תו הוא שם, שנבנה החדש במיגרש טניס

 לוקח גם ולפעמים כדורגל, בשחקני מך
איתם. ומשחק פסק־זמן לעצמו

 הוא כדבריו, שלווה,״ לתפוס ״בשביל
להש לאשתו עוזר עיסוקיו, מכל מתפנה

 באלבומי- ומדפדף לישון, הילדים את כיב
 מישראל רק בולים לי ״יש שלו. הבולים

 מכיר שאני היחידות המדינות שתי ופרם,
היטב.״

ט שפ מי
המומחה את הכר

 ,הגיסיון גסתייס רק
 עס תיקשורת ?קייס הכושל

 וכסר החשוד,החרש־אילס
 חרשת־אילמת חשודה הניעה

היא אף
 בבית״ חרשים־אילמים של הופעתם

 ביום אבל במיוחד. שכיחה אינה המישפט
 דויד השופט לפני הובאו, שעבר, השני

 מהם אחד חרשים. חשודים שני שטיינמץ,
 חסאן- מחמוד שמו כי שמשערים מי הוא

 פרץ כי שנחשד חרש־אילם, הוא סלים.
לקונדיטוריה.

 דורי, ששון רס״ר המישטרה, בא־כוח
ש למרות ימים, לחמישה לעצרו ביקש

 ואכן, חמורה. .אינה בה שנחשד העבירה
תקו בתוך לברר, כדי רק נדרש המעצר

הצ הבחור החשוד. של זהותו את זו, פה
מע אינה כתיבתו וגם מדבר אינו עיר
 לא ובמצב־זד, משמעותי, שום־דבר לה

לדין. להעמידו ניתן
 על נכמרו שרחמיו שטייגמץ, השופט

ה למישמע התפלא ד,מיסכן, בעל־המום
 ברורה אינה שזהותו ״מי המוזרה. בקשה
 נענש להזדהות המסרב זה לדין? עומד

 ה־ בא־כוח במעצר?״ אינסופית בישיבה
 ניתן כי השופט את לשכנע ניסה מישטרה

 תוך הטכנית הבעיה על להתגבר יהיה
 שם הכרמל, לשוק איתו ״נצא ימים. כמה

מש אנו מחאן־יונס. אילמים כמה עובדים
אותו.״ יכיר שם שמישהו ערים

מאמ כל אך החשוד, אל פנה השופט
 גם ולו עצמו, על מידע ממנו להוציא ציו

המתור גם בתוהו. עלו ביותר, הבסיסי
 החשוד אצל השתדל אשר אבני, מר גמן,

 וכך, הועיל. לא נמרצות, בתנועות־ידיים
 נאלץ בולט, ובחוסר־רצון בלית־ברירה

ועצ המישטרה, לבקשת להיעתר השופט
ימים. לחמישה רו

עוד האינסטינקטיבית. השיטה
 מהדיון להירגע הנוכחים הספיקו בטרם
 לפני הועמדה עתה, זה ששמעו החריג

 אסתר היא; גם חרשת צעירה, השופט
 עובדת־סוציאלית בתקיפת חשודה גבאי

שבשיכון־דן. בלישכודהסעד ובהתפרעות
 בשיח־ המישטרה הסתפקה זה במיקרה

 נתעוררו שלא מכיוון בערבות. רודה
במע ממנה שנדרש וכל מיוחדים, קשיים

 הוזעק לא גירסתה, מסירת היד, זה, מד
אבני. מר המומחה, המתורגמן

השו דאג הדלילה, התיקשורת לקיום
 כים־ לעת־מצוא, מתורגמן שהוא מינץ, טר
 לתוך צעק פשוט הוא השפות. מכל עט

ל שנדרש כל את הרועם, בקולו אוזנה
הצ שלא מה הפלא, ולמרבה הדיון. קיום
 בידיו עלה הקודם, במיקרה המומחה ליח
ה האינסטינקטיבית. בשיטה מינץ של

בעיות. כל ללא בערבות שוחררה חשודה

2217 הזה העולם68


