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טיגונים 125 אחד, מיכל
 במיכלי נרסטיק מזולה שמן בשיווק החלה רטן חברת

היהירה. שקל 5.90 במחיר בארצות״הברית, המיוצרים אירוסולים
 (בלינצ׳סו וחביתיות ביצים לטיגון במיוחר נועד זה תרסיס־שמן

זה. מסוג טיגונים בעת הנצרכות גדולות שמן כמויות וחוסך
 מספיקה נו־סטיק סזזלה שמן של אחד במיכל השמן כמות

בארי שמן של שלם בליטר שימוש כנגד ושקולה טיגונים ז25ל־
רגילה. בקבוק זת

באר־ צרכנים ארגוני על־ידי אומצה זאת תרסיס־שמן שיטת
 מכיוון השאר בין ונכונה, בריאה בתזונה שעיסוקם צות־הברית,

 זהוב צבעו מגרעיני־תירס, מיוצר כולסטרול, מכיל אינו זה ששמן
טעמי־לוואי. משאיר ואינו רווי בלתי הוא צלול,

כלבד. ובמעדניות השופרסל ברשת להשיג ניתן •

לתשמ״ט מתנה
מתנתו, את עתה כבר לקנות יכול לחו״ל היוצא הישראלי

 בחו״ל ולמארחים לחברים תשמ״ט, שנת החרשה, השנה לקראת
 לאור בהוציאה השנה. נם שהקדימה פלפזט. לחברת הודות וזה

חשמ״ט. לשנת חדשים לנחנת־שנה שלושה
 יהודי־מסורתי מגע שילוב מקורי, שי המהווים פלפוט, בלוחות

 (ובמחיר 45x35 בפורמט הגדול, לוח־השנה אמנותית: וחדשנות
יותר, הקטנים לוחות־השנה מעוטרים. כתבי־יה לוח הוא שקל) 32

 ציורי־תנ״ך לוח הם שקל), ו7.25 (ובמחיר 25x20 בפורמט
יהודיים. כתבי־יד עיטורי ולוח אתיופיים

בבזרעגז
אדם דרכי

קרה מה
למיכאל?

 אזרח היה שנה 30 ■
במשך לפתע, שדיו. 1
 14 ביצע אחד, חודש 1
עבירות־רכוש. |

אלק₪ אילנה
וה כתב־האישום קריאת אחרי גם

 של אביו שרר, אליהו שמסר תצהיר
 שעבר התהליך את להבין קשה מיכאל,

הצעיר. הגבר על
 היה הראשונות שנות־חייו 30 במשך

 ולא אשה נשא למד, עבד, אורודרגיל,
 לפתע, אחת. פלילית עבירה אף עבר

 גל ביצע השנה, מרס־אפריל בחודשים
 ומכר דירות מתוך וגניבות פריצות של

 התובעת הגישה פרטי־אישום 14 ניות.
ומיכ נגדו, בכתב־האישום ברנד ארנה

בכל. הודה אל
 ותיק איש״עבודה מיכאל, של אביו
שק ממה נפשו את יודע אינו ומכובד,

 לבית־המיש־ שהגיש בתצהיר לבנו. רה
 עורך־הדץ הסניגור, באמצעות פס

תול את בקצרה האב סיפר קנה, שלמה
בנו. חיי דות

 ט׳ כיתה ועד בישראל, נולד מיכאל
 בכיתה רגיל. ילד ככל סדיר באופן למד

שהש קשה, זיהומית ממחלה נפגע ט׳
 שבוע. במשן־ מחוסר־הכרה אותו אירה
 מבחינה לחלוטין אמנם החלים הוא

 בל־ נשאר נפשית מבחינה אך פיסית.
מאוד. ותלותי תי־יציב

 המחלה, בגלל נפגעו לימודיו גם
 האב מיקצועי. לבית־ספר עבר והוא

 קניה בארצות־אפריקה, לעבוד נשלח
 לצה׳ל גוייס שלא ומיכאל, וניגריה,

מישפחתו. עם נסע מחלת־הילרות, עקב
 מיכאל מצא לישראל, חזרו כאשר

 כחשמלאי גלובנס־גנלן באולפני עבודה
וכתפאורן.

 למצוא התקשה גילו, בגלל האב,
 טרוד והיה לישראל, שובו עם עבודה

 נלומס־נזק חברת כאשר בענייניו.
 ומיכאל בארץ פעולותיה את צימצמה

 שעבר לשינוי לב הוריו שמו לא פוטר,
לפתע. עליו

 לפני קצר זמן גנובים. צ׳קים
 לאשה מיכאל נשא מעבודתו פיטוריו

 היתה היא פוטר וכאשר ציפי, את
 סיבוכים, שיש קבעו הרופאים בהריון.

 היה מיכאל קשה. תהיה הלידה וכי
ומודאג. לחוץ מתוח,
 את המישטרה עצרה באפריל 7 ב־
 ממנו וביקשה הנאשם, נסע שבו הרכב

 לפני הציג מיכאל רישיונותיו. את
 יצחק שם על תעודת־זהות השוטרים

 השוטרים תמונתו. הודבקה שבה ענף,
ועצרוהו. לו האמינו לא

 סגור־ את פתח בתחנת־המישטרה
 שונות עבירות 14 על והתוודה ליבו

 סיפר הוא ימים. חודש במשך שביצע
 תל־ בדרום לבתים שפרץ פריצות על

ובבת״ים. בחולון אביב,
 נע־ את לשבור נהג כי הסביר הוא

 לחדור בפלייר־פטנט, עול־הצילינדר
 חפצי-הערך את מתוכה ולגנוב לדירה

 העדיף הוא בקלות. למכירה הניתנים
 ותכשיטים. רדיו מכשירי־טלוויזיה,

 מפינקסי־ גם ידו את משך לא הוא
 למכוניות גם ותעודות־זהות. צ׳קים
 פרץ בת־ים באיזור שחנו שונות

 מיסמכים גנב מאחדות בהן. והשתמש
 על-ידי בהן שהושארו וחפצי־ערך,

בעליהן•
 זוייפה שגנב מתעודות־הזהות אחת
 תמונתו. את בה שהדביק בכך על־ידו,
 לקניית בבתי־עסק, השתמש זו בתעודה
 ומיש־ שעוני־יד בעיקר שונות, סחורות
 שזוייפו הגנובים, בצ׳קים ושילם קפיים,

ידו. על
 כל את עשה כי סיפר במישטרה

 עבריץ ידיד, בהשפעת הללו הדברים
 להתמכר לו וגרם עליו, שהשפיע ידוע,

 מאותו מאוד חושש הוא אבל לסמים,
 שאם איומים קיבל לטענתו, עבריין.

בבתו יפגעו עבריין של שמו את יגלה

 בכלא. כבר היה כאשר שנולדה הקטנה,
 שמו את לגלות מוכן הנאשם אין לכן
 זה פחדו בגלל למישטרה. העבריין של

 בכל בבית־המישפט גם מיכאל הודה
 ישב רק ברובן כי לספר מבלי העבירות,
 את שביצע לידידו, וחיכה במכונית,
למ הגנוב הרכוש את והביא הפריצות

כונית.
 שמע בית־המישפט מהוגן. עסק

 את לעצור והחליט המוזר הסיפור את
 ובינתיים ההליכים, תום עד מיכאל
 קצין־מיבחן. של דו״ח עבורו לבקש

 בית־ החלטת התקבלה לא משום־מה
 הוחל ולא קציני־המיבחן, אצל המישפט
 עורך־הדיו הסניגור, הדו״ח. בכתיבת

 בבקשה לבית־המישפט שוב פנה קנה,
המעצר. בהחלטת לעיוךחוזר

 הטראגי הסיפור כל את הביא הפעם
עבו ממקום שפוטר אחרי מיכאל. של

 קשים נפשיים ללחצים נתון והיה דתו,
 ידיד־ עם נפגש אשתו, של הריונה עקב

 הידיד לדרך־הפשע. שפנה נעורים,
 לבעיותיו הקשיב בביתו, אותו אירח
 לצאת הקלה הדרך את לפניו הציג ואף

 כדי סם, מעט לו נתן הוא מהבעיות.
 הנפשי מיבנהו בגלל אותו. להרגיע
 והפך לסם, במהירות מיסןל התמכר

בידידו. תלד
 שייצא הידיד ממנו ביקש כאשר

חשד לא לו, ויעזור לעבודתו איתו

קנה סניגור
מנועשיר נסלירה עסזקה .חרטה

 הוא כי הסביר הידיד במאומה. מיכאל
 ומעבירם שונים חפצים הקונה סוחר,

 היה שלא מכיוון למחסנים. במכוניתו
 הציע רישיון־נהיגה, הידיד ברשות

 הקניות בעת נהגו להיות למיכאל
 במכונית, נותר היה מיכאל שביצע.

 קצר זמן אחרי וחוזר יוצא היה הידיד
 מכשירי־טל־ איתו נושא הוא כאשר
שונים. חפצים ועוד רדיו״טייפ וויזיד,
 שידידו משוכנע מיכאל היה מה זמן
 לו התגלה וכאשר מהוגן, בעסק עוסק

 בפריצות החפצים את רכש החבר כי
מוצא. כבר לו היה לא וגניבות,
 מיש־ האב היה השנים שכל בעוד

 בתקופה שדווקא הרי מיכאל, של ענתו
 בבעיות טרוד אביו היה חייו של זו קשה

 י בנד שם־לב ולא וחברתיות, כלכליות
 שידע מצירו, מיכאל בנו. למצוקת יוחד

 חרוץ איש־עבודה תמיד היה אביו כי
הסתב על לו לספר התבייש ומכובד,

 עוד והתמכר בודד, נותר הוא כותו.
העבריין. חברו לו שהציע לסמים יותר

 ״מיכאל אחד. אומלל חודש
 שהוא הדברים את קונה ידידו כי חשב

 התבררה וכאשר המכונית, על מעמיס
 סמים השפעת תחת כבר היה האמת לו

 התבייש הוא מזה. לצאת איך ידע ולא
 כעת, האמת. את לי ולספר אלי לפנות
 מגלה הוא במעצר, איתו נפגשתי כאשר
 כתב ממעשיו,״ וסלידה עמוקה חרטה
 לבית־ בתצהיר שרר, אליהו' אביו,

המישפט.
 במעצר, יושב שהוא התקופה במשך

 בסמים, מיכאל נגע לא וחצי, חודש
 מיכאל הד״ר מהם. נגמל כמעט והוא

 את הביע הסניגור, פנה שאליו רייטר,
 שבה הקצרה התקופה בגלל כי אמונתו

 סיכוי לו יש לסמים, מכור מיכאל היה
יחסית. בקלות מזה לצאת טוב

 גדול חניון כמנהל כיום העובד האב,
 באותו עבודה לבנו מצא בתל־אביב,

 פיקוחו. תחת הזמן כל יהיה שם המקום,
 בבנו לנהוג מבית־המישפט ביקש הוא

ולה לחזור אפשרות לו ולתת ברחמים,
 חייו, ימי כל שהיה כפי הגון, אזרח יות
אחד. אומלל בחודש מאשר חוץ
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