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 בשגה ביזבזה הפקידה

 עד דירות וחצי מיליון
 מתוף ותמרוקים, בגדיס

 מיליון שמונה
ממעבידה. שגגבה

 בת גיזסטר לילי ביזבזה מה על
 הלירות מיליוני שמונה את ,23ה־

 ממעבידה? גנבה התביעה שלטענת
 הפקידה של הבנק חשבון בדיקת
 היא והנעלה ביגוד על כי גילתה,
 סכום 80/81 שנת במשך הוציאה

 תמרוקים על לירות. מיליון של
 בשנה. לירות מיליון חצי הוציאה

הו ביתה של שוטפת אחזקה על
 ושניים לירות, אלף 800כ־ ציאה
למט במזומן משכה מיליון וחצי
ידועות. בלתי רות

 לילי נגד שהוגש כתב־האישום
'ב מדהים חיים, ובעלה גיזסטר

 הפקידה כי מספר והוא פשטותו.
 של בחנותו עבדה אשר הצעירה,

 כפר־גילע־ ברחוב קורקידי יעקב
 על ממונה היתד, בתל־אביב, די

 של מחזור מתוך העסק. חשבונות
 בשנה, לירות מיליון כשישים

 בבית־המיסחר ויצאו נכנסו אשר
הצלי למכשירי-כתיבה, הסיטוני

שמו לחשבונה להסב הצעירה חה
לירות. מיליון נה

הש לא היא פשוטה. שיטה
 ולא מתוחכמת, בשיטה תמשה
כ ביועצים. או בשותפים נעזרה
 סומך בעל־החנות כי ראתה אשר
 על חשבון פתחה לחלוטין, עליה
 נוהלו שבו בנק סניף באותו שמה

 שבאה פעם בכל העסק. חשבונות
הטו על רשמה מזומנים, להפקיד

 מיספר ואת שמה את המקורי פס
 הכסף. נכנס ולשם שלה, החשבון

ו שמרה שאותו ההעתק, על אבל
 ידה בכתב כתבה לקורקידי, מסרה

 בית־המיס־ של החשבון מיספר את
 פקידי מעבידה. של שמו ואת חר

 כדי בהעתקים חיטטו לא הבנק
 או למקור מתאימים הם אם לברר

 לפי הכספים את והעבירו לא,
 האלגנטית. הצעירה של הנחיותיה
 על ההעתקים את שקיבל מעבידה,

כלל. בה חשד לא שמו,
 ריחות ומדיפה מחלצות לבושה
 מקום בכל מופיעה היתד, בשמים,
ה עשיר, עסקים בעל של כאשתו
 למרות כמזכירה, להנאתה עובדת
 כ־ שהשתכר מלצר היה שבעלה

או בלבד. בחודש לירות אלף 30
 העתיד על מחשבות כי נראה לם

 שהיא הצעירה לאשר, גם הציקו
ב לכן, קטנים. ילדים לשני אם

הע שאותם מהמיליונים שלושה
 ממעבידה קנתה לחשבונה, בירה
 עסק לבעלה ופתחה מישרדי, ציוד

 לילי, העסק של שמו בחולון. משלו
האשה. של כשמה

ב ה ף או ז ס ה
 ששילמה יפו תושבת

 לפועל ההוצאה לאנשי
 תובל לא לה, לא חוב
בספה. את בחזרה לקבל

הצי בדלת שדפקו הצעירים שני
 חברת־החשמל. כעובדי עצמם גו

 הם הדלת, את דלי פרחה כשפתחה
ש בצד שהתחבא לשוטר קראו
 במה שאלה פרחה איתם. ייכנס

מחפ שהם לה אמרו והם העניין,
 קראה פרחה לוי. אברהם את שים

 שלמרות פליקם, הקשיש, לאביו
 קול ובעל גדול־ממדים הוא גילו

 גר לא שבנו הסביר האב עמוק.
 ,7 סלמה ברחוב דירה, באותה

הז השלושה בת־עמי. ברחוב אלא
 והו־* ההוצאה,־לפועל כאנשי דהו

רכוש. לעקל באו שהם דיעו
פרחה, של לחדרה פנה השוטר

 דיירת־מישנה שהיא הסבירה והיא
 שהשכיר בחדר ומתגוררת בבית,

 עזב שבנו אחרי לוי, פליקם לה
 החפצים שכל טענה היא הבית. את

 ושיש לה שייכים בחדר הנמצאים
זאת. להוכיח קבלות אפילו לה

הש לא לפועל ההוצאה־ אנשי
 שבנו הצהיר שהאב למרות תכנעו.

 הם מקום, באותו מתגורר אינו
 חוב על העיקול בפעולת התחילו

ש לירות אלף 40מ־ יותר של
חייב. היה לוי אברהם

פר סיפרה ¥ :לשדם התנדבה
 של קבלות. להם ״הראיתי חה:

 תעו- הכביסה. מכונת של המקרר,
 על אפילו שמי. על דת־אחריות

 רדיו־טייפ על קבלה וגם השטיח.
 אבל שלי. לילדים קנה שפליקם

 לקחת והתחילו לשמוע, רצו לא הם
 לצעוק התחלתי הטלוויזיה. !את

 ואז זה את לקחת להם שאסור
אותה. ״תשכיבו :אמר השוטר
 הוא הזהב.״ את ממנה תוציאו
 לי, שיש ולשרשרת לצמיד התכוון
שלי. ושהם
 תשלמי :פליקם לי אמר ״אז

 את לך שאחזיר מתחייב ואני להם
 לבית־מישפט נלך אנחנו הכסף.

 להם נתתי הכל. לנו יחזירו והם
 עזבו והם בצד לי שיש מהכסף
אותנו.״
 לרושם ופנתה מיהרה פרחה
 להו־ מיכתב לה רשם וזה בקשות,

ב מצהירה היא שבו צאה־לפועל
 ב־ שהיו המטלטלין שכל שבועה

 צירפה היא לה. שייכים זזדר
 את לה שיחזירו וביקשה קבלות
 ההו־ שאנשי העיד פליקס כספה.

בגסות. כלפיה נהגו צאה־לפועל
יוח שהכסף בטוח היה האב לוי

 מסוכסך עצמו הוא שלו. לדיירת זר
המ פרחה החייב. שהוא בנו, עם

 כשנודעה והופתעה לתשובה תינה
 ״המבקשת השופטת: החלטת לה

 על-מנת החוב את לשלם התנדבה
ה אחרים. הליכים נקיטת למנוע

 ועל־פי־כן מותנה היה לא תשלום
הסכום.״ להחזיר מקום רואה איני

ע היום מיהו ב תו ה
 שהתגוררו ערבים שגי

בנביעות, בבפר־הנופש
 מלא פיצוי יקבלו לא

 במקום היו שלא משוס
♦11178 בספטמבר

 כפר שעבר בחודש כשנסגר
 אותו עזבו נביעות, במושב הנופש

 אך נאצר. וראדי ריאד האחים גם
 יצאו הם האחרים, למתפנים בניגוד
פיצוי. ללא כמעט
 מיזרח תושבי הם האחים שני

ל בבחירות שהשתתפו ירושלים,
 שבה ולהסתדרות, לעיריה כנסת,

 הגיע 1975ב־ .1969מ־ חברים הם
 במשך הועסק שם לנביעות, ריאד
ה על-ידי פרטי כקבלן וחצי שנה

 לאחר- המושב. את שבנתה חברה
 בכפר־הנופש לעבוד החל הוא מכן

 רא־ אחיו, למושב. למעשה השייך
 1977 בספטמבר למושב הגיע די,

הפ הם כשנה. ברציפות, שם ועבד
 ובעלי קבועים, עובדים להיות כו

 בין נביעות. תושבי של תעודה
 היו הם 1979 וינואר 1978 אוגוסט

 ולאחר־מכן תשלום, ללא בחופשה
לעבודה. לכפר חזרו

כ באיזור. דבר נפל בינתיים
 הסכמי־השלום מחתימת תוצאה

 שעל התברר שמהם בקמפ-דייויד,
 ולפנות סיני מכל לסגת ישראל

אח שם שהוקמו הישובים כל את
הקו שהיום הוחלט המילחמה, רי
 יהיה פיצויים לקבלת לזכות בע
.1978 בספטמבר 30ד,־

 האחים שני כרשימה. דא
 שלושה כעבור לכפר־הנופש חזרו

 התברר לתדהמתם אך חודשים,
ברשי נכללו לא ששמותיהם להם
 לעו־ פנו הם הפיצויים. מקבלי מת

 תושבי את שיצג תל־אביבי רך־דין
 מהמושב אישור לו והביאו המושב,

 ותצהיר בו, מתגוררים אכן שהם
ש־ בכפר, השהיה תאריכי לגבי

! י ש
בלים להדחת משחה—״הופ״

ס על סי ם ב  שטח פעילי חמרי
ת גליצרין מפיל הידים עור להגנ

ריכוז
פעיל. חומר 37:"

ת הדח פ״-ל הו  כלים, ״
הברקת לניקוי  ו

וזכוכית כטף כלי
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