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במדינה
ניזעשז

רטובה הפרדה
 בלשה כהנא של רוחו
לגריכדת־השחיה גס
הגויים.״ מן אתכם ולקחתי
 טהורים מים עליכם חרקתי

ל״ו) (יחזקאל
 בתוכנית שדיבר מעפולה, הנער

 סיכם האחרונה, שני מבט הטלוויזיה
 החדשה האווירה את רבה בפשטות
ה את להרוג ״צריך במדינה. שפשטה

 הכריז, אותם,״ ולגרש האלה אינדיאנים
 יהודים־ער־ יחסי על לדעתו כשנשאל

 על אצבעו את העביר אחר־כן בים.
מאיימת. בתנועה צווארו,

 בעודו דברו את אמר הקטן השוחט
ה העירונית. בבריכת״השחיה מבלה

מת שבו חדש מוקד חשפה תפאורה
ה הרחצה מקומות האיבה. פרצת

ציבוריים.
 איש־החוק, בלבד. לשחייניס

 הלאומיים, הגנים רשות סמל נושא
 להנאתה שהשתזפה למישפחה ניגש

 בבריכת־ למים, סמוך המידשאה, על
 מהם דרש הוא שבסחנה. השלושה

 ולעבור מקומם את לפנות בתוקף
הגן. של אחרת לפינה

 כולם, כמו כרטיס־כניסה, ״שילמתי
 ענה שארצה," מקום בכל להיות וזכותי

 הזעיק ויתר, לא הפקח המישפחה. אבי
 דבר, לכל בריונים שנראו מחבריו, כמה

מבועתים. הסתלקו ובני־המישפחה
 ניסה לתקרית מעדי־הראייה אחד

ה לפשר הפקח את שאל להתערב,
המוזרה. הוראה

 מיוחדת פינה לנו ״יש התשובה:
לשחות.״ יודעים שאינם לאנשים
 לשחות,״ יודע אינני אני גם ״אבל

מגרשים!״ לא ״ואותי האיש, הגיב
 לו ענה כמוהם,״ ערבי לא ״אתה

 את להסביר שהתנדב הנופשים, אחד
העניין.

 קיבוץ איש בהיר, צבי האתר, מנהל
 נעלב המיקרה, על ששמע ניר־דויד,

 ב־ שנחשד על נישמתו עימקי עד
 נוטים פשוט הערבים לדבריו, גיזענות.

חייהם. על לשמור ועליו יותר, לטבוע
ירו קארו, לוסי בלבד. למנויים

 מימי באחד באה חובבת־בריכה, שלמית
 של לבריכת־השחיה כהרגלה, אוגוסט,

הב השער ליד מעלה־החמישה. קיבוץ
 ניגשה נבוכות, מישפחות בשתי חינה

במשהו. לעזור אפשר אם ושאלה
 ואחד בהריון, היתה הנשים ״אחת
 הבנתי כרופא. עצמו את הציג הגברים

 נותנים שלא אמרו הם ערבים. שהם
 למנויים היא הכניסה כי להיכנס, להם

 מנויה, אינני אני גם התפלאתי. בלבד.
כרטיס." לי מכרו זאת ובכל

 מועצת חברי בלבד. ליהודים
 את לקיים החליטו כפר־סבא עיריית

 בדלתיים השרוך גלי בריכת על הדיון
העדין״. הנושא ״בגלל סגורות,

 הפרק. על עמדה רישמי באופן
 חרות, נציג שהרבני, ניסים של הצעתו
 בפני העירונית הבריכה את לסגור

 לכפר־סבא. מחוץ הבאים מתרחצים
 במילים כולם דיברו עצמו בדיון אבל

 מיפלגת־ מנציגי אחד אפילו ברורות.
 להצעה, שהצטרף יפת, אריה העבודה,

 יותר מרימים באמת ״הערבים נימק:
הראש!״ את מדי

 לאנשי רוב יש שבה המועצה,
 הרעיון את דחתה לא מיפלגת־העבודה,

 ואיש־ אחד איש־עבודה בשאט־נפש.
 הגזענות, נגד שדיברו אחד, מפ״ם
במיעוט. נותרו

 מסיבה התקיים, לא נוסף דיון
 של שבחוזה־החכירה התברר טכנית:
 איסור־ המונע מפורש סעיף יש הבריכה

הזה. הסוג מן כניסה
 מה־ לחבריו בניגוד הבריכה, מנהל

 מזועזע היה וממעלה־החמישה, סחנה
 דרום־אפריקה? פה, זה ״מה הפרשה. מן

 ופתק לשחורים פתק אתן שאני
ללבנים?"

 כבר בעבר כי השבוע, שנזכר מי היה
שהרעיון אלא דומה, בעיה התעוררה

 — כפר־סבא בעיריית אז שהועלה
 קצת היה — באיבו בעודו ושהובא

 לבנות ביקשו ותיקים כמה שונה:
 שרוב המיזרחיות, בשכונות בריכה

 שה־ כדי מיזרחיים, יהודים תושביהן
 מרכז תושבי האשכנזיים, מתרחצים

נוכחו את לסבול ייאלצו לא העיירה,
תם.

דרכי־אדם
שכזאת מישפחה

 בצרה האחות
אחיה שלושת וגס

 אבל ומוכשרת, יפה צעירה, היא
 הרבה מונסה להדסה יש לאחרונה

 בנק עובדת, היא שבו הבנק צרות.
מעי בפרשת הסתבך צפון־אמריקה,

 רולארים. מיליוני של בסכומים לה
 גילתה, בבנק, בכירה מנהלת מונסה,

 אך המעילה, פרשת את הנראה, כפי
 למישטרה, לפנות לה נתן לא לבה

 החשוד שטרן, משה כי שחששה מכיוון
לדעת. עצמו יאבד במעילה,
והפר הארץ מן ברח ששטרן אחרי

מתפקי־ מונסה הושעתה נתגלתה, שה

מונסה בנקאית
נתן לא הלב

 על־ידי נעצרה היא שעבר ובשבוע דה,
 איננה הדסה אבל לחקירה. המישטרה

 עם צרות לה שיש במישפחה היחידה
המישטרה.
 נעצר שנה לפני מבוטל. הסכם
 ונאשם שטרום יוסף בשם .סוחר־זהב
 הוא מע״ם. של מתוחכמות במירמות

 עצמו פוטר ובכך חשבוניות מזייף היה
 עוד נעצרו איתו יחד מע״ם. מתשלום

 בשיתוף־פעולה שנחשדו אנשים כמה
ש האנשים אחר המירמה. בפרשת
 של אחיה הוא בני כהן. בני היה נעצרו
הרסה.
 חוקריו עם פעולה לשתף מיהר כהן
 לו הידוע כל את יגלה בי להם והבטיח
לפרק הבטיח הוא חסינות. תמורת
 של למעשיו שותף היה לא כי ליטות

 פרקליט להם. עד היה רק אלא שטרום,
 יעקב וכלכלה, למיסוי תל־אביב מחוז
 של מעמד לכהן להעניק הסכים אור,

 יספר אם חסינות, לו ולתת עד־מדינה
האמת. את ויעיד לו הידוע כל את

 סיפוריו את לספר כהן החל כאשר
כל נשמעים הם כי התברר, לחוקרים

 האמינה לא שהמישטרה דימיוניים בן-
 מסובך כהן כי לחוקרים התברר להם.

החוק הודה. מאשר יותר הרבה כנראה
 את להדפסה מסר אשר הוא כי גילו רים

 האחד אחיו וכי המזוייפות, החשבוניות
 מבית־ המוכנות החשבוניות את לקח

 פרק־ עבורן. שילם השני ואחיו הדפוס,
 בלתי־מקובל, דבר עשה ליט־המחוז

 אי־ כהן של שקריו שעקב החליט הוא
 אתו, שנעשה בהסכם לעמוד אפשר
ההסכם. את וביטל
 שטרום, למעצר. נשלח כהן בני
 עיסקת־ בינתיים עשה באשמה, שהודה
למא נידון הוא הפרקליטות. עם טיעון

שנתיים. של סר
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