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 ״אמנות

כיבוש״ תחת
 אמנים כהשתתפות ערב

מהשטחים
 תערובמ תוצג במועדון

הנושא על תמונות
 שלישי בימי פתוח המועדון

 התוכניות בערב. 8.30 משעה
.9.00 בשעה מתחילות

 רובקס
יבוא מעודפי

 ועדי מסעדות, למוסדות,
וקבועים. עובדים

 וצלחות מגשים קערות,
 מיוחדים במחירים

 מגשים ייצור אפשרות
מיוחדות. בהזמנות

 ת״א 26 גלויות קבוץ
830141 ,822926 טל:

פלסטיים לוחות
 גרפיקה דקורציה משי לאופסט
 פרסום, חריטה, +1 שלוט

 לתעשיית וקשוטיס, תערוכות
 הלחמה ואקום, משחקים,

ומדבקות. אריזה
 טרידינג רבי

822926 ,827315 סל.

במדינה
נתניה

המשטרה נגד עיתונאי
 עיתון בעל גבאי, גיסים

 רוץ7 החליט בנתניה, מקומי
 כרי העירייה לראשות
 המישטרח את לעצור

המקומית.
בידי מטרופולין נראה לכאורה

 בלתי־רציני. מקומי פרסומי עון
ש תחושה ישנה בו למעלעל אך

 על מילחמה הכריז העיתון עורך
 גליון בכל כמעט נתניה. מישטרת

 על גבאי, ניסים העורך, מספר
 מנהיגה החל המישטרה, מחדלי

 מיש־ רכב של מופרזת במהירות
 במקומות ניידות חניית דרך טרתי

הפ לעידוד אפילו, ועד, אסורים
בנתניה. שע

 על גבאי שמפרסם המידע כמות
 אותו ושהפכה המקומית, המישטרה

 ש- שחש מי לכל בנתניה לכתובת
 ביחס עומדת בו, פגעה המישטרה

 המיש- עם שלו להתקלויות ישר
טרה.

 גבאי סיפר אותי״. ״מחפשים
עצ את מייצג ״אני הקומה: גבה
 להוכיח ומצליח התיקים, בכל מי

או מחפשת שהמישטרה לשופטים
 עליהם. כותב שאני מה בגלל תי

 ש־ לי, ומספרים אלי באים אנשים
 כאשר בזמן מגיעה לא המישטרה

הת חושף אני לעזרה, אליה פונים
 מחפשים הם שלהם. חריגה נהגות
 שהם למרות מצליחים, ולא אותי

ולהכ לכלא אותי להכניס רוצים
שמי.״ את פיש

המת- המוניציפאליות הבחירות

גבאי ׳מועמד
להבריא? איך

 לפעילות גבאי את עוררו קרבות
 לרוץ מתכוון הוא יותר. רצינית

 בדרך שרק הנחה, מתוך לבחירות,
ה המישטרה את להכריא יוכל זו

 אישית פרשה אינה ״זו מקומית.
 לעקור מנסה אני ציבורית. אלא

 ונק־ אוזלת־יד של תופעה משורש
 במיק־ — ממלכתי גורם של מנות

 שהיה באזרח — המישטרה זה רה
 והתחיל לעיתונאי שהפך עד שליו

 השוטרים של המחדלים את לפרסם
 עבירותיהם.״ ואת

 טובים, שסיכויו סבור גבאי
 שאינה בעיר מישפחה שאין משום

 במשך לביתה, העיתון את מקבלת
שנים.

רכי אדם ד
ורבו פרו נליצוות

 חופשה ביקש האסיר
 אשתו עם להתייחד

 כי הסתבר אך הטריה,
מתקדם♦ בהריון בבר היא
וחצי ארבעה כבר עצור ״אני

בן־יקד יעקב
לבית־חוליס הדרך

 נשאתי המעצר במהלך חודשים.
 48 של חופשה מבקש ואני אשה,
 פרו־ מיצוות למלא כדי שעות
 חיים לשופט העציר כתב ורבו,״

 הבקשה במשפטו. הדן דבורין,
 הרחמן, השופט של לליבו נגער,
הפרקליטות. תגובת את ביקש והוא

ה הפרקליט לנדשטיין, אברהם
 נאשם שבו הסמים תיק על ממונה

ההיסטו את היטב קרא העציר,
ה כי לו התברר התיק. של ריה

 בכלא, חברתו את נשא אמנם עציר
 אחת. חופשה ביקש כבר כך ולשם

 העציר, הסביר בקשה באותה אך
 24 למשך חופשה מבקש הוא כי

חבר את לאשר, לשאת כדי שעות
 בהריון. נמצאת שהיא כיוון תו

 נשא והעציר התקבלה, הבקשה
לאשה. הצעירה את

ש השופט, ולידה. גזר־דין
בבק לדון המשיך לא כך, על שמע
 ״פרו־ לצורך הנוספת החופשה שת

באש הנאשם הודה וכאשר ורבו״.
 תאריך לקבוע המועד והגיע מתו

ב השופט הציץ גזר-הדין, למתן
 ונד ,באולם שישבה העציר אשת

 ושאל משימלתה שהזדקרה ביטנה
 הדיון, את לקבוע ״למתי אותה:
הת נמצאת?״ את חודש באיזה

ה בחודש כבר האשה כי ברר
 את קבע והשופט להריונה, שביעי
 מוקדם לתאריך גזר־הדין מועד
ב יתנגש שלא כדי האפשר, ככל

הלידה. מועד

במידבוד איש
 יעקב גע שגה 20מ־ יותר

הכלא חומדת בין פן־יקר
 משום הסגורים, והמוסדות

בו. שיטפל מי שאין
 השימוש בית ליד שישב האיש
 בתל־ אתרים בכיכר הציבורי

 עיניו ביותר. אומלל נראה אביב
 מעוברים חוששות בעצבנות, נעו

 סחבות לבוש היה הוא ושבים.
 לא שנים שבמשך כמי נראה והיה

 ״אמא, :מילמל הזמן כל התרחץ.
ב שעסקה לאשה והתכוון אמא,״
השירותים. בניקוי זמן אותו

 במקום, מבעלי־החנויות אחת
 הבן את לא אך האם את המכירה
 מיש- למרות לדבר. אותו שיכנעה

 והבלתי- העצבניים הקצרים, פטיו
 בן־יקר שיעקב התברר מובנים,

 מאז שונים בבתי־כלא ישב )57(
 באשמת גם השאר בין ,1960 שנת

אוש שלו, המאסרים בין הריגה.
פסיכי בבתי-חולים לסירוגין, פז,

שונים. אטריים
 :בן־יקר סיפר הכיתה. רוצה

 מהכלא השתחררתי חודש ״לפני
 אבל שלי, לאמא ללכת ורציתי

 ואין קטנה, ודירה חבר לה יש
 ישן אני אז אותי. לקבל מקום לה

 לא ושם בבית־חולים. בנס־ציונה,
אותי. מכים גם שם לי., טוב

 הראש את לי שברו ״בכלא
 של מיזרון לקחתי כי .במכות,
בנם־ציונה, וכאן, אחר, מישהו

 אני זריקות. הזמן כל לי נותנים
 רציתי כי בטעות, בכלא ישבתי

מהתיק. אשתי את להוציא
 אין אבל הביתה, רוצה ״אני

 את נותן הסעד ללכת. לאן לי
 הזמן כל ושם בנם־ציונה הכסף

 תפסו אתמול לחולים. מרביצים
 במכות, אותי והרגו בביצים אותי

 אין שם כסף. בלי לפה ברחתי אז
 זה בשביל מקרונים. הכל אובל.
 מקרונים. היום כל מכות. לי נתנו

לעצמו. הבשר את לוקח הפרסונל
 אנשים 25 יש ״בבית-החולים

 כלום. עושים לא היום בל בחדר.
 לא כי והפסקתי חודש עבדתי
להי רוצה אני כסף. שם נותנים

 לה אין אבל שלי, אמא עם שאר
מקום.״

אמו מבית־החולים. לברוח
 לו נתנה בן־יקר של הקשישה

 שהוא נשבע הוא וכסף. אוכל
 לבית־ לעולם ישוב ולא יברח

בר למות מעדיף והוא החולים,
 — טיפול שום לקבל ולא עב,
לשם. לחזור לא רק

כש אחר-הצהרים, בשעות אי
 אמו אותו ליוותה להחשיך, החל

 לנס- בדרכו לתחנת-האוטובוס
 שהיא בבכי סיפרה למחרת ציונה.
 בבנה לטפל ברצון מוכנה היתה

 משלה, דירה לה אין אך החולה׳
 שאם אותה, הזהיר כבר וחברה

 בשבו־ לדירה בנח את תביא היא
 מתגוררים, הם שבה נת־התקווה,

החוצה. אותה יזרוק הוא

 לימודים מוסד של שבניו
 מגורים כמרכז המוקם דתי

 חוששים בבגי־ברק,
, צחגה. ומריחות מרעש

ל הוכמן חיים יוצא בוקר בכל
 במבנה בחרדה ומביט ביתו חצר

מזו בקצב ביתו. גדר ליד המוקם
 של שטח על — שם בונים רז

 חמש בן בניין — דונם משני פחות
 גן- כתלמוד-תורה, שישמש קומות
 האישור וישיבה. מעון־יום ילדים,
ביותר. תמוהה בצורה ניתן לבניה

 סוקו־ ברחוב -'.מתגורר הוכמן
 חד- במיבנה בבני-ברק, 27 לוב

 בתצהיר .50ה־ שנות מאז קומתי,
 סיפר, הוא לבית־המישפט שהגיש

 ברחוב ביתו, שליד השטח שעל
 שתי בן בית עמד ,25 סוקולוב
 ל- עד לסירוגין ששימש קומות,

 ישיבה, מגורים, כביו! הריסתו,
בהתער וגדילדים. תלמוד-תורה

כישי לשמש המקום הפסיק בותו
 השטח מבעלי מנע לא זה אך בה,

 לגן- הדו־קומתי הבית את להפוך
למ הובאו שילדיו הומה, ילדים

העיר. של אחרים מאיזורים קום
)56 בעמוד (המשך
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דיותות מעדת
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