
החי  יו׳׳ר צדוק, דוד של אנשיו מאחוריו.
 חולון כבאות לשרותי ערים איגוד

 הגישו חולון, עיריית ראש סגן ולשעבר
 לציוד חברה בעל ציין שבו תצהיר

 המליץ 1982 שביולי ושרותי־כיבוי
 חברה של תוצרתה על קארו יוסף

מתחרה.
 ולא כחלון רמי לא צדוק, דוד לא
 את לבטל לנכון מצאו מרקוביץ, יעקב

 נגד שהתלונן העובד של השעייתו
 שתסתיים עד לפחות וייסמן, אורי

 בינתיים שעצרה במישטרה, החקירה
וייסמן. את

 בבית־ טען המישטרה חוקר
 המעצר, להארכת בבקשה המישפט

באיו בסחיטה, חשוד שמפקד־הכבאים
 מינית בסחיטה מגונים, במעשים מים,

סאדיסטית. בררו
 נעצר אך החשדות, את דחה וייסמן

 הוגלה הבא ובשלב החקירה להמשך
 על להשפיע יוכל שלא כדי לצפת
לחקור. ממשיכה שהמישטרה העדים

 לא כהן, יצחק למתלונן, בניגוד
 ואפילו מעבודתו וייסמן אורי הושעה
 (והממוזגת) הצמודה האופל מכונית

 לגלות, עימו יצאה התחנה, מפקד של
לצפת.

 דברים. כמה עוד קרו בינתיים
 את במירמה, להוציא, ניסה אחד כבאי
כהן, יצחק המתלונן, של הרפואי תיקו

אותי. וליטף גיפף ״הוא קאדו: ■וסף ניבו■ קצין

חולצתי...״ כפתורי את פרם הוא :כהן יצחק קציו־ניבוי

 לקיום וכאחראי חולון אזור כבאות
 של היעילה ולהפעלתן המישמעת,

 מהעבודה אותך משעה הנני התחנות,
 בגין חדשה להודעה ועד זה מרגע

 עובדי והתססת משמעת עבירת
התחנה.״
 הכבאות שרותי תקנות של 5 סעיף

 סמכות יש שלמפקד מציין לא 1980
 עבירות בגין עובד להשעות או לפטר

. מישמעת.
 הושעה, מישמעת עבירת איזו ועל
 יומיים התברר זה כהן? יצחק בעצם,
 הגיש גולני יעקב שעורו־הדין אחרי

 איגוד נגד תביעה לעבודה לבית־הדין
 חולון, איזור כבאות לשרותי ערים

 של השעייתו בדבר צו־מניעה וביקש
כהן.

התייצבו וייסמן על הממונים

 מיל־ אחרי אושפז שבו מבית־החולים
 טיפול קיבל עת יום־הכיפורים, חמת

 המשבר בעיקבות פסיכיאטרי רפואי
 ,19 בן היה אז במילחמה. אותו שפקד

שיחרורו. אחרי החלים ומהטראומה
 את שלח מי לנחש רק אפשר

 של שמו את להכפיש כדי הזה, הכבאי
כהן. יצחק

 גם בודקת המישטרה החלה מאידך
 אוברולים בוצעו שבתחנה כך על מידע

 של המוסך בתוך פרטיות למכוניות
 בקבלת נחשד גם ווייסמן הכבאים,

 מכשירי־כיבוי מיצרן טובות־הנאה
ביקר. שאצלו מחו״ל
 בתחנת שפרצה האש את

 קשה קצת כנראה, יהיה, כיבוי־האש
, לכבות.

■ זוהר מרסל

ז ובמטרות במיקלט שם התוחש מה בחולון: הכבאים תחש
 לו: ואמרתי בעיניו הבטתי ונזעם.

 בנוח.׳ לא מרגיש אני ,המפקד,
 וכאילו ידו, את מייד סילק ״וייסמן

 חייב ,אני לי: אמר רע, מחלום התעורר
טוב!׳ לילה הביתה. לחזור

 עם ויכוחים לי היו אחרת ״בתקופה
 לשוחח וביקשתי אחראי־המישמרת

 פגישה איתי קבע המפקד וייסמן. עם
 המוקדמות. הערב בשעות לביתי סמוך

 לכיוון ונסע במכוניתו אותי אסף הוא
 וייסמן המכונית. את החנה שם יפו.

 על עמי לשוחח התחיל לא אפילו
 ללטף התחיל מייד לי. שהיו הבעיות

 חולצתי. כפתורי את ולפרום בחזה אותי
 להגיב רציתי לא להגיב. איך ידעתי לא

 אבל לי, ויתנכל יתרגז שמא בחריפות,
 וייסמן נוח. לא מרגיש שאני לו אמרתי

 שונא שאני חושב ,אתה אותי: שאל
אותך?׳ משפיל אני אותך?

י' לרכז וייסמן ממני ביקש זמן ״לאחר
 1 ברזי־השריפה מפות הכנסת נושא את

 במיקלט, זאת ולעשות בחולון־בת־ים
 כדי תוך ושקט. מקום הרבה יש שם כי

 יורד וייסמן היה במיקלט, עבודתי
 מכופף מאחור, אותי מחבק למיקלט,

 השנייה, ידי את ותופס האחת ידי את
 מאחור בחוזקה אלי ניצמד והיה

אל ונדחק מתנשם שהוא והרגשתי

 וייסמן היה כזה מיקרה כל אחרי גופי.
לשרותים... נכנס

 נטפל וייסמן שבה התקופה ״במשך
 לאחי זאת סיפרתי מיני, באופן אלי

 בסימנים שהבחינה — ולאישתי
 אורי של מצביטותיו שנבעו הכחולים

בחזי." וייסמן
 הוא הכבאים, אחד שגם הצהיר כהן

 למסור הסכים בדוי, בשם לו קורא
 לו שיובטח בתנאי במישטרה, ערות
שלו. הגילויים בעיקבות יפוטר שלא

 על עדות שמסר בתחנה, נוסף עובד
 יוסף של לזה הדומה בסיגנון הפרשה,

 נפשי למשבר נקלע כהן, ויצחק קארו
 על שהתלונן אחרי לאישפוז, ונשלח

אחריו. שרודפים כך

 צמודה מפונית
י ו בגלות ?

 שאני לוייסמן נודע אשר ^
 ושנשלחה קארו ליוסי //#■עוזר

 כל על מרקוביץ יעקב למר תלונה
 את להסית התחיל הוא בתחנה, המיקרה

נגדי. התחנה עובדי
 שאני התחנה לעובדי סיפר ״וייסמן

הומוסכסואלים שהם כולם על מספר

 ברור בהם. ופוגע אותם משמיץ ושאני
 נטו והם העובדים את קומם זה שדבר
וייסמן.״ של לצידו

 כתב מהעבודה. כהן הושעה בינתיים
לכהן: וייסמן

שירותי כמפקד סמכותי ״בתוקף

צריכים גם אבל,
לשחות לדעת

 במיכתב אזרח, הציע תל־אביב ך*
ת, רכ ע מ ל  שם את שוב לשנות ו

 משקל — והפעם הלאומי. המטבע
 השם .1 סיבות: משתי וזה לשנורקל.

 המשק תלות את היטב יבטא החדש
 יבטא גם הוא זאת עם יחד .2 בשנור;

 לנשום, ימשיך שהמשק התיקווה את
טובע. שהוא בשעה גם

★ ★ ★

לומר מה לדעת צריכים
זר■ את לומר ואיפה

 איש־ציבור נקלע תל־אביב ^
 לשכונת־מגורים אוסטריה יליד ^
 הדעת, בהיסח פלט תורכיה, יוצאי של

 כשרצה מסויים, נושא על בדברו
 מבוקרת: בפעילות הצורך את להדגיש
 נתקל הוא ולנוח!״ — תורכי ״להרוג

 בו ושינה לתקן ביקש הנוכחים, בזעם
 אוסטרי ל״להרוג הביטוי את במקום

ולנוח!״ —
★ ★ ★

 אפסים שלושה
באפס־אפס

ם ^ שלי  חרדים קבוצת הודיעה ירו
 מהשימוש תימנע כי *■קיצוניים

 את הנושא החדש, השקל אלף בשטר
 צורף שעתה מכיוון הרמב״ם, דיוקן

 הכסף שטרות לסידרת הקדוש הרמב״ם
 האפיקורסים דיוקנות את הנושאים

 על וזה והרצל, בן־גוריון ז׳בוטינסקי,
 שלושה שווה רק ש״בכלל, שטר

 הודיעה אחרת חרדים קבוצת אפסים.״
 החדש בשטר מהשימוש תימנע כי

 עם שטר בארנקו שנושא שמי מהחשש
 עלול עוד המקודש ההלכה מורה דיוקן

 כשהשטר ייכנס,' כאשר בכבודו לפגוע
לבית״השימוש. בארנקו,

★ ★ ★

תיאבון אי! בחברון
ב ^ בי א  טבע הירחון גילה תל־
 אחרי העוקבים צפרים, כי וארץ ^

 בלהקה לאחרונה צפו למיניהם, עופות
 בגולן; פרד פגר ליד נשרים 200 של

 פרה פגר ליד נשרים 150 של בלהקה
 המנסים נשרים 25 של ובלהקה בגליל
 בשדה־חיטה, בחגבים, ליבם את לסעוד

לחברון. דרומית
★ ★ ★

הספיק? לא הוויסקי
 כי רס״רים שני הואשמו צה״ל ^

 ממחנה שעברה בשנה גנבו
 שדה־התעופה את שבנו האמריקאים

 מיזרנים, 300 מיטות, 300 בנגב, רמון
 לשימוש מפלסטיק כלי־אוכל מערכת

 מיספר חזיר, בשר של כמות חד־פעמי,
 קולה, קוקה פחיות של בלתי־ידוע

 ויסקי בקבוקי 20 יין, ארגזי עשרה
פרי־הדר. מיץ לסחיטת אחת ומכונה

, ★ ★ ★

רב־פת״ם
ב בי א  סוכן דעתו את הביע תל־

 בחודש למוצריו שהביקוש רב־בריח,
 עקב אחוזים בחמישים עלה האחרון

 כי דירות, דלתות לשיריון הדרישה
 עבר שהציבור הוא שקרה מה בעצם

 בבנקים מקומי) תושב (פקדון מפת״ס
בבתים. מיזרן) תחת לפת״ם(פקדון

★ ★ ★

אטפח־ דיאטפת, ער
ב ף* בי א  בקורס כי נתגלה תל־

 הנערך זהירה, לנהיגה האחרון
 במישרד־התחבורה הרישוי אגף מטעם

 נקודות שש צברו אשר לנהגים
 אחר יחד, הזדמנו תנועה, בעבירות

 הנקודות שש את אחד כל שאספו
 בוחן־רכב מורה־נהיגה, הקריטיות:

אדום). באור ושופט־תעבורה(שעבר
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