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גינדי אברה□
ק עני מלכת י ם ל מי ׳80 ה  

של הנחה
ל״י 100,000

 1 בראשון־לציון, בונה שהוא מהבניינים באחד דירה לקניית
ה, קוו ותל־אביב. רמת־השרוו רחובות, פתח־תי

□ ה ר ב ה גינד■ א ת בונ רו שים די אוהבי□ שאנ

 משתתפים אלפי מאות
החדשה הבינגו בהגרלת זכו כבר

הפיש. מפעל של
משפרים 6 אתה גם גלה

*

במדינה
)70 מעמוד (המשך

חוד נוהג כבר אני בשקט. אותי
 תפסו לא ועוד רשיון, בלי שיים

 ב־ להילחם מבטיח גבאי אותי.״
 עיתונו באמצעות נתניה מישטרת

חורמה. עד אחרים, ובאמצעים
 רב- נתניח, מפקד־מישטרת סגן

 היטב מכיר מרדכי, יהודה פקד
 בעבירות־ נאשם ״הוא גבאי. את

לשוט ובאי־ציות רבות תנועה
ב מאמרו שפורסם לפני עוד רים,

ה 10ב־ נרשמו האיש נגד עיתון.
תנו עבירות 20 האחרונות שנים

חמורות.״ עה
התלו שעליו השוד, לעניין גם

ל יש פקידתו, ולפציעת גבאי, נן
 לנו הביא ״הוא :תגובה מרדכי

 היכה. שאותם ,12 בני ילדים שני
 מיש- גג על מחבואים שיחקו הם

 וביט־ תמיד, נוהגים שהם כפי רדו,
 התביעה נזק בשלט. פגעו לא עט
 זאת ולמרות בילבד, לירות 40 היה

 למח- אותו והעברנו תיק פתחנו
אי עצמם הילדים לקת־התביעות.

 שנפצעה הבחורה בני־עונשים. נם
 להגיש למישטרה ניגשה לא אפילו

לפתי חומר בידינו ואין תלונה,
תיק.״ חת

 סגן־ניצב נתניה, תחנת מפקד
פירסום אחרי כתב שחר, משה

גכאי עוו־ד־עיתון
מדומה רדיפה או רדיפה

 לו והודיע לגבאי מיכתב הכתבה
התלו אחרי שננקטו ההליכים על
 שמישהו גם ביקש שחר שלו. נה

הפגי על להתלונן במישטרה יבוא
הופיע. לא איש אך עה,

 הוא ״גבאי מרדכי.: רב־פקד
הו לא מעולם עשיר. דמיון בעל
תלו גורל את לברר בתחנה פיע

לשטו זמן לו שאין וטען נותיו,
יות.״

 השוטר התנכלות לגבי ״גם
 נתניה למישטרת יש לוי שלום

 המישטרה, דובר מסביר תגובה.
 ״שלום בכר: (״קובי״) יעקוב פקד
 ולא גבאי, את מכיר לא בכלל לוי

 גבאי ניסים כי אותו, לזהות יכול
 גבוהה. בתדירות זקן ומוריד מגדל

 איש. עם אישיים חשבונות לנו אין
 מפגין שוטרים עם תקלה בכל

 מציג אינו מכוון, אי־ציות גבאי
 אחרי המקום את ועוזב רשיונות

גבוהים.״ לטונים עולה שהוא
 לעסוק נתניה ממשיכה בינתיים

 ב־ גבאי !ניסים של הפרטי בריב
 תושבי מרבית המקומית. מישטרה

ש חמישטרה עם מסכימים נתניה
בת ממש אין וכי מגזים, גבאי

טוע נתניה שוטרי אך לונותיו.
 ופניו- גבאי, של שהטרדותיו נים
גוז לממשלה, ליועץ־המישפטי תיו
 יכולים הם שבו רב, זמן מהם לים

 והולכת הגוברת בפשיעה להילחם
בעיר.
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