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המניו!*□? היו מה
 בקש ואז ערום, גופך כשחצי עליו ״שכבת

ול אחת אתו ולגמור אקדחו אח לקחת ממך
לו בפני חוטר־ישי דין עורך הטיח ד תמיד

 החלד. בשלילה׳ השיבה העדה קריינר. בה
 של ההגנה קו בטוב. לא עצמה מרגישה

 בדעתו להסתמן. החל הסניגור, חוטר־ישי,
מ באחד כאשר, כי שמתברר, כפי להוכיח,

 זלמן הרג שעברה, בשנה הקרים דצמבר ימי
 אתא, החרושת בבית פועל ),31( מנדלברוס

 פצע שיפמן, מאיר שלו, העבודה מנהל את
 שחש ויינריב אוטו ד״ר את ידידתו׳ לובה את

אמוק. מהתקפת כתוצאה ואת עשה לעזרתם,
להב ניסה העיקריות, הסיבות היו שתים

ה בבית״המשפם הנאשם של סניגורו לים
 בבית הדמים למרחץ שהביאו בחיפה, מחוזי

ה הנאשם, של אהבתו :לאריגים החרושת
החי מן להניעו ניסתה שלא לפועלת נשוי,

ר  העוין והיחס אותו, עודדה אף אחריה, זו
בעבודה. ומנהליו חבריו מצד אליו

 עובדות הקטגוריה בידי היו זאת לעומת
 שלף מנדלברוט :להכחישן היה אפשר שאי

 ב־ אותו הריק טופי׳ אקדח העבודה באמצע
 כדורים). (ששה ובלובה כדורים) (שני שיפמן

מח לטעון לפציעה הריגה בין הספיק, הוא
החרו בית בחצר להסתובב אקדחו, את דש

 הפועלים. שאר על מוות אימת להטיל שת,
 למחרת רק עצמו את הסגיר נמלט, אחר

בנימין). קרית ועד (למזכיר
 והסניגור הקטיגור בין העיקרית המערכה

 עשרות לו שהיו המעשה, עצם על לא חנסש
 ופצע הרג האם המניעים. על אם כי עדים,

ב וששחקו בו שהתעללו אנשים מנדלברוט
 קרבנות אלה אנשים היו האם או רגשותיו,

? הנאשם של התקפני טבעו של מפשע חסים

התאבדויזת
במישחק אבדה האשה

 ).38( ג׳מור משה פגש שנים שלוש לפני
 עולה ),34( צעירה באשה תל־אביב, תושב
 באשד. התאהב משה יפה. בלונדית מיוון,

נעת היא ידה. את בקש ז׳ולמן, היה ששמה
 ברחוב בדירה לגור עברו נישאו, הם לו, רה

.75 מסחרי מרכז
 נהגו, מאושרים, השנים היו וחצי שנתיים

 צעיר כזוג בעלומיהם, כבר היו שלא למרות
 משה הוזמן שנה חצי לפני מאד• ומאוהב

 בה קטנה במסיבה להשתתף ידיד ידי על
 המשחק הרגל דבק מאז קלפים. משחק נערך

אשתו. את ויותר יותר זנח והוא במשה,
 יכול אינו זה שמצב לז׳ולמן נתברר כאשר
 לעזוב אותו אילצה. גם, ממנו בקשה להמשך,

 להסכים אבה לא משה המשותפת. דירתם את
 בה, שתחזור אשתו על להשפיע ניסה לדבר,
 בא היה לפעם מפעם לחיקה. אותו תחזיר

ברקליס בבנץ עבדה, בו הבטוח למשרד

 לבה. על ■מדבר תל־אביב, אלנבי, ברחוב
לשוא. היו הפצרותיו כל אולם

 הרבנות למשרד משד. הוזמן שעבר בשבוע
 עלו שלא לנשואים חוקי קץ ששם למשפט

 הקרע כי ספק לכל מעל לו הוברר עתה יפה.
 היד. בעיניו יאוחה. לא לעולם אשתו לבין בינו

תקנה. לו שאין אסון זה

 שוב ביקר שעבר בשבוע הבקרים באחד
שב החלון אל נגש לשעבר, אשתו במשרד

 לעיני המדרכה אל מנעו קפץ הרביעית, קומה
במקום. מת הוא ים•3ו?ז עוברים עשרות

אחד במסו□ חפשה המשטרה
 בתי בעלי כל את הזהירה ישראל משטרת

וסמ שוטרים חוליות והסביבה, בחיפה המלון
 חיים את חפשו הנמל, בעיר הסתובבו לים

 במכתב הודיע האיש : הסבה צ׳רנוגתדסקי.
 בקש להתאבד, לחיפה נוסע שהיא לאשתו

 בסכסוכים מעשהו את נמק סליחתה, את
 את שהכירה האשד. לעבודה. שותפו עם מרים
 חיים שנות 6 (תוצאת המרוטים בעלה עצבי

 מסוגל שהוא ידעה הסגר), ומחנות בגיטאות
 הלכו שעסקיו פי על (אף מעשהו את לבצע

 מהרה האחרונה), בעת הוטבו ואף למישרים
המשטרה. את להזעיק

ל העמידה בגיל יהודי ניגש זמן באותו
 שמעון מבעליו, בקש בתל־אביב, קדם מלון

 כל ראה שלא המלונאי, ללילה. חדר קורן,
 והמלנכולי, הקומה נמוך באיש חשוד דבר
 בספר רשמו ,10 מספר החדר את לו נתן

 שלמה מרחוב צ׳רנוגרודסקי כחיים האורחים
ב למחרת לקום האורח כשאחר .23 המלך
 את מצא חדרו, דלת את המלונאי פרץ בוקר,

 קורן, חיים. רוח ללא שוכב צ׳רנוגרודסקי
מע לבצוע במלונו בחר כבר אחד שמתאבד

 הזעיק ביותר, נבהל לא שנים, 14 לפני שהו,
 שהאחרון בעוד הרופא. ואת המשטרה את

 ■שינה כדורי שתיית כתוצאת המות, את קבע
 הפסיקה הגויה, את המשטרה סלקה מרובים,

רא הגיע צ׳רנוגרודסקי בחיפה. חפושיה את
המשטרה. עם במרוצו שון

אסתות
לקבר היה הבוד

 חכתה 24ה־ בת (פוסלנייץ) ישלח שרה
ש הצעיר, הזוג מעבודתו. בעלה של לבואו
 לערוך התכונן חדשים, שמונה לפני נישא
 במרכז קניות כמה אחרהצהרים יום אותו

 כניסתם לקראת לציון, ראשון של המסחרי
 הבעל שבושש מאחר לעיר. הסמוך לשכון
 אחת :עבודתו במקום לחפשו החליטה לבוא

 בד, לציון, ראשון קוק, הרב ברחוב החצרות
ר בחפירת מחבריו שנים עם ביחד עסק  בו

 של גדולה קבוצה בחצר מצאה היא שופכים.
 לחלץ מנסים לבור, מסביב עומדים אנשים
 האיש אותו. כסתה שמפולת פועל מתוכו
 חול של מטרים שמונה תחת קבור שהיה

יעקב. הבעל, היה חמרה ואדמת
 הבור בתוך עובד יעקב בעוד בוקר, אותו

 החלו למעלה, בפתחו, לו עוזרים חבריו ושני
 וחבריו. לעזרה זעק יעקב להתמוטט. הדפנות

 הדרך בחצי אבל משהו, להרימו הצליחו אף
שי עליו נפלו  לתחתית סחפוהו אדמה, גו

עפר. של בטונות כליל כוסה שם הבור,
 להצילו ניסו יעקב של המבוהלים חבריו
 שרק מיותרות, שעתיים בכך אבדו בעצמם,

 קפו־ חיים העיר מהנדס את הזעיקו בסופן
 לחלץ הצליח לא שהמהנדס לאחר לובסקי.

 חפירה קבלני שני למקום הובאו הקבור, את
 הקבלנים פייס. ודוד דוברובסקי נתן : ותיקים

 פייס, של אחיו שותפם, את שאבדו המנוסים,
 עמלו שנים, לפני שארעה דומה במפולת

לבסוף שהוציאו עד תמימים יומיים קשה

ערום

הגופה. את
 הסתם מן תקבע תתמנה, אם חקירה, ועדת
 בישראל) נפרץ חזון (שהוא באסון שאשמה

 ומק־ בסכנה המעמידה נפסדת עבודה שיטת
מעטים. לא פועלים חיי שנה שנה פחת

פשעים
״חמור״ דו קרא הוא

הס ממרוקו, ארצה עלה )24( לוי מויאל
 שהותו שנות 4 במשך מרירות להתמלא פיק

עצמי. כבוד לעניני ביותר רגיש היד, בארץ,

 מוכן היה כלל, בדרך והחביב, השקט הבחור
ש אימת כל (הכבדים) באגרופיו להשתמש

 פוגע ״מרוקאי״, לו קורא מישהו כי לו, נדמה
אחרת. בדרך בו

 לידידו, כדרכו, מגיאל, עזר שבת במוצאי
 שטף ביפו, הגדול בשטח ישראל קזינו בעל

כש אחדות, פרוטות השתכר במטבח, צלחות
 בעל ברינג, מוטל אחר, ידיד למטבח נכנס
(^עברין מה הסמוך הקפה בית של חלקי

 ברינג הסוהר). בבית אחדות פעמים שבילה
 נשמעו ודבריו באידיש, הקזינו בעל אל פנה

 שברינג ״שמע״ אף אשר ללוי, ברור כעלבון
״חמור״. כנהי

 המטבח, מן שיצא ברינג, אחרי מהר הנעלב
ה של התנצלותו את דרש לשולחנו, ניגש

 על נפגע הלבוש הדור הקפד, בעל אחרון.
 בלויו את לקלקל אליו, לגשת מעיזים כי

 נשמע שלא בקול ללוי ענה אשתו, בלוית
 כשכסאות קסטה התפתחה שניהם בין לו.

 שולמן, מרדכי נשק. כלי משמשים ושולחנות
 החולים מבית וחצי חודש לפני ששוחרר אנס

 בקטטה לראות יכול לא בעכו, רוח לחולי
 אחזה ידו בעורקיו, נתרתח דמו ולהחריש.
בכסא. |יבית0אינסטינק

 החזקים אויביו שני מפני שנבהל לוי,
 בו יש לבדו שולמן של הממדים גדול (גופו
 השנים החוצה. נמלט כבוד), לעורר כדי כבר

אב לקרב הפכה הידים קטטת אחריו, רדפו
 ששמו אחדות סכינים בדקירות נסתיימה נים,
 שנמלטו, יריביו שני הצעיר. של לחייו קץ
 למצוא יצטרכו מיד, נאסרו לכת, הרחיקו לא

לוי. של למותו הדעת על מתקבל .הסבר

י1הו
לגמו־׳ ו״טדאל■ •חס
 את למלא האזרח שעל יסכים אדם כל

 בהווי אך הזולת. וכלפי המדינה כלפי חובתו
 קרובות לעתים הנבוך האזדו, נוכח הישראל•

 אלה בין עיקר. כל קל הדבר שאין לדעת
תמימים. צעירים שלושה שעבר, בשבוע היו

 של סוכן קרנטר, חנוך כפף. מזוודת
 בתחנת בתור עמד כסף, לכלי ח,־ושת ביח

 בו כשגבר אביב, בתל המרכזית האוטובוסים
 המוסד. של השימוש בבית לבקר הי־צון

 מלאה שהיתר, מזוודתו, את עמו לק,ז הוא
לצידו. אותה הניח כלי־כסף, של דוגמאות

ר שאדם לדעת נוכח לעסקיי, כשהתפנה  ז
 חנוך, אולם בידו. היקרה כשהמזוודה מתרחק

 הגנב. אחר דלג נבוך, לא ישראלי צעיר
 ואדם בנח״ל משנה סגן בעזרת אותו תפס
 בצרוף האיש, הובל נצחון בתרועת שני.

 היה בית. באותו המשטרה לתחנת המזוודות
הת רק היא אולם נסתיימה. שהפרשה נדמה
חילה•

 עג׳אמי למשטרת הילפן התורני השוט!׳■
 דו״ח, ברישום הזמן את בילה סבונית לשלוח

 הובלה שעתיים כעבור שי■ ורשם אותו קרע
 ביותר, סבלנות חסרת עתה כולה, החבורה
 דו״ח רשם התורן השיטר המשטרה. לתחנת

 י ואת ארווין, בשם אדם המב, את העייר אחר
 רשם התורני הקצין התורני. לקצין העדים,
דו״ח.

 נפרד כאשר ויגע עיף היה כבר הסוכן
 יספר מה מהרהר כשהוא הקצין. מן בצהרים

 פנה המזוודה, את לידו נטל הוא למעביד..
 בלתי הפתעה לו נכונה דתה אולם ללכת.
שהוא באדיבות, לו, הודיע הקצין :נעימה

 משפטי, מוצג היא המזוידה אולם מצטער,
בתחרה להישאי• צריכה

מז ללא החרושת, לבית חנוך חזר כאשר
 אחר פיטורין. להודעת כי־ קודם זכה וודה,

 שב הוא המזוודה. להחזרת לדאוג נתבקש
המש לקצין שלאחריי, וביוב -.יום,1 למחרת

נש־ המזוודה להצטער. הוס־ך הלה אד טרה.

 אותי שהעליב ימה :הגנבים תופס אמר
ניטרא לגמרי היתד. שהמשכיר, הוא ביותר

בדיוק היה אלי יהיחס הג.ב אל היחס לית.
״שווה !

 הרפתקתם היתד. שונה כראש. פרימוס
 ומשה אלטרזון •וסף אריי־ם, צעירים שני ש/

 בתל סמואל הרברט לרציף שטיילו שניידר,
 ם- קפצו עירוניים פקחים ;שארבעה אביב,

 (וחסרת־ מיללת תירם מיהרת על עטו מכוניה.
 כמד מרכולתה• את ל־תרים ביקייו• רשיון),

 הצופים, לקהל הצטרפו תעוהדים־והשכים כל
העלילה. להתפתחוו! הסתיו

 מילוי כדי ,.תוך : השנים מי אחד מספר
 ברוטלית, די בצורה הפלחים, של תפקידם

 תני : לזקנה במחזה שחזו הילדים ־ אח א.,ו
 שפם בעל פקח בראש. הפרימוס עם 4לר,_

ל רס״פייקרץ  אוסר שהוא לו הודיע •יו, ה ?
 ניגש חברי למכונית. בכוון אוחו מחיך אורו,

 לאסור. סמכות לו יש אם אותו שאל אסהפקד
ניגשת אותו. גב הסקה אדר זאת להוריח כו
 על ולעלות סרבג כן. גב נאסיתי אני, ם

 שוטרים. שני למקור ■זי:ימו עד (,מכונית
 הלוי. יהודה למשטרת ו כיד! נכעגו אדנו. 1עי,

 התורן. הקצין מסי מוסר הרחת החלה שם
 נוגעים שאינם בעוינים ־כ ה.י לה כ־יאי ש״לא
״ ו ל

 בילו שם הצפון, בכלא היה הפרשה סיום
 אנשים שני בחברת הלילה את השניסהשנים

 או־ מחסשות כשמשפחותיהם בשכלם, לקויים
ובבתי־ מגן־דוד־אדום בתחנת בקדחתנות תב

החולים.
 משהו אי־צדק, תראה אם :השנים מסקנת

 פן ממנו, התעלם במישרין, לך נוגע שאינו
״הכלא בבית עצמך את תמצא !

 ניסו בו הברזל מום : בחץ מסומן •
ן גרמו הבור, סן יעקב את להוציא חבריו נ  ב

שנפלו. האדמה גושי תחת לקבורתו

י. •5/1

הארץ
 היתד, הרסובליקאים של התעמולה כל

(הארץ). הבית קערת אל מכוונת

 תל־אביב פינקלשטיין, מ.
פיה. על אותה הפכו גס והם

 כרוניקות אחרונות, טלגרפיות ידיעות
מזמ מד, פוליטית, רכילות מבית־המשפט,

 מרגל, אשד, :סנסציוני סיפור ? בדשא זם
(מעריב), וסאטירה הומור

 ירושלים נדיב, אברהם
טעם. לכל משהו

פניו) (מסתיר מנדלכרוט זלמן נאשם
גוה חצי

מיצג. ארח

• לציץ כראשץ ישלח יעקב להצלת הפעולה
תמימים ימים שני


