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כשהוקמה משטרת ישראל ,נמסר תפקיד
של מס׳  1ליחזקאל סהר ,איש אמונם של
יועצי בי .ג׳י .לצדו ,ככוח מנהלתי ,הועמד
סגן  :יוסף נחמיאס ,צעיר בן משפחה ספ
רדית ידועה ,שחום וחיכני.
גחמיאס שגשג בתפקידו .אולם ענן כבד
ריחף על משרדו בבית הגדול ליד פסי ה
רכבת בתל־אביב ,בו שוכן המסה הארצי
של המשסרה .לא היה לו כל סיכוי להיות
אי־פעם מס׳  , 1לא מחוסר יכולת אישית
אלא בגלל עמדתו המוצקה של המפקח ה
כללי )שאינו כסוף ,למעשה ,לשר המשטרה(.
לצעיר דינמי קשה להיות סגן לעולם ועד.
השבוע אושר סופית  :יוסף נחמיאם ית
פטר מתפקידו ,יעבור ,כנראה ,למשרד החוץ,
שם יוכל להיות מס׳  1באחת הצירויות או
הקונסוליות הישראליות.
נראה שתפקידו של נחמיאס לא יתמלא
לפי שעה• כתפקידו של סגן הרמט׳׳כל בצבא,
ישאר ריק ,יחולק בין כמה קצינים גבוהים.

מ שפ ט
סימני ש א ל ה ■קדים
הלחם ,המצרך החיוני לאדם ,ביחוד לאדם
תושב ישראל ,מובא לארץ ,כגרגירי חיסה,
מארצות חוץ ,מעסיק ביותר את פועלי הנמל,
במיוחד ,את משרד האוצר.
הסכומים העצומים אותם משלמת המדינה
לקנית גרעיני החיטה ,הגיעה את פקידי האו
צר להאזין ,לפני חמש שנים ,להצעותיו של
מומחה ,יליד רוסיה ובן לדור שלם של
מגדלי חיטה ,שהסכים לתרום את ידיעותיו
הרבות ,לקבל עליו תפקיד יועץ לעניני טחינה
במשרד המסחר והתעשיה.
המומחה ,נחום פסחוביץ ,בעל תואר של
מהנדס טכנולוג ,לא אכזב את התקוות שתלו
בו ,יעץ להקים מכונות שאיבה ענקיות על
ידם סורק המטען במהירות מבטן האניה,
הועבר לממגורות • חדישות ,נשמר בהן
בצורה מצויינת.
החסכון שהושג היה מפליא  :הפריקה
המהירה הקטינה את ההוצאות ב־&לסע,
מראש דואגי המלאי חלף כאב הראש שהט
ריד אותם משך תקופה ארוכה.
לפגי שבועיים ,כאשר דפדף פסחוביץ בדו
השבועון האנגלי ביזנס דייג׳סס ,היוצא לאור
בחיפה ,מצא על אחד מעמודיו רשימה שה
כילה שלושה עשר סעיפים שבאו בצורת
שאלות ,נגעו בפרשת חברת דגון בע״ח
שהקימה את הממגירות.

שהתשובות תעזורנה לטהר את ה*עסק ה
מלוכלך׳׳ עליו מדברת כל העיר.
תשובתו של פסחוביץ לא איחרה לבוא :
בעזרת עורך דין שמואל תמיר הגיש תביעה
לפיצויים בסך עשרת אלפים ל׳׳י ממערכת
העתון ,מחברת דגון ,שלדעתו ביימה את
המאמר.
אם יקרא בית המשפט למנהלי החברה לה
עיד ,יעלו על הדוכן ,בין היתר  :פרץ
ברנשטיין שר המסחר והתעשיה•

ר ק כ מו ה א ש כנוי ם
תשעה חדשים לאחר שנשא נסים ישראלי
את חנה לאשר ,בעיר המדברית עדן ,ילדה לו
אשתו את הבת הראשונה .כעבור שנה נוס
פה לעריסה תינוקת שניה .אך כאשר עלו ל
ארץ אמרה לו חנה  :״מספיק ! כאן לא עדן,
לא רוצה יותר ילדים.״
לנסים היתה זו מכה קשה .חבריו בגילו
הפכי מזמן לאבות של שבעה־שמונה בנים
ובנות .לו לא היה אף בן אחד .אך המכה
היתד .עוד גדולה יותר מאשר שאלת גידול
המשפחה .הוא היה תימני אדוק ,לא האמין
בשיטות מניעת ההריון .לכן למעשה ,התפר
שה החלטת אשתו בסיום יחסי המין ביניהם.
היד ,זה עלבון צורב לגבי נסים ,שניסה
בכל כח השפעתו להניא את אשת מדעתה.
אך חנה היתד ,עיקשת ,עמדה על שלה  :״או
שתעשה כמו האשכנזים או כלום,״ אמרה.
לעזרתה באד ,אמה שהיתר ,תמיד כעצם בג
רונו של נסים .עוד בעדן ,זכר היטב ,מרדה
אח חייו וחיי אורחיו.
לא דימוקרטיה ,אם אי אפשר .נסים
החליט לבסוף לעשות את מה שכל בן עדן
בעל כבוד עצמי היה עושה במקומו ובארצו :
לשאת אשד ,שניה .הוא פגש בנערה ,ביקש את
ידה .היא הסכימה ,אך חזרה בה כאשר נודע
לה שהוא נשוי .כאשר חזר הביתה ,מצא כי
אשתו לקחה עמה את שתי הילדות ,עזבה
את הבית .החזרת המשפחה לבית עלתה ל
נסים במאמצים גדולים ,לאחר ריב גדול עם
אמה ואחיד ,של אשתו שטענו כי אינו ״שוד,
פרוטה״.
סבלנותו פקעה .הוא הכיר את לאה בת
ד,־ 17במחנה העולים בבאר־יעקב ,ביקשד ,ל־
הנשא לו מיד .לאה הסכימה ,לא נרעשה כא
שר נודע לה לאחר החופה כי נסים נשוי.
את הנשואין ערך רב מקומי ,שהסתמך על
תעודת הזיהוי של נסים בה צויין מצבו ה
משפחתי כרווק.
ירח הדבש היה קצר ביותר ,הסתיים ב
בית המשפט המחוזי ,ממנו נשלח נסים ל־
חדשיים מאסר ,בעוון ביגמיה.
בדרך לכלא סינן ,במבטאו המיוחד  :״זה

תוכע-פיצויים נחום פסחוביץ
לאחר  13שאלות ,תביעה משפסית
שאל הביזנס ז 4-׳סט בין השאר את ה
חברה * :האם נכון כי ססחוביץ הציע לחב
רה את שרותו ,איים כי יקשה עליה באם
לא תקבל את הצעותיו? ...האם נכון כי
הוא נסע על חשבון הממשלה לשוייץ ,בילה
שם כאורחה של חברה פרסית ?...׳׳ הדו־
שבועון סיים אח צרור שאלותיו בתקוה
•( מחסני חיפה מיוחדים המסוגלים לאחסן
את הגרעינים לתקופה ארונה מבלי שית
קלקלו.
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לא דימוקרטיה אם אי אפשר לד,תחת) /ם מי
שרוצים.״

פ ש עי ם
ה רו צ ח מן ה מ ב ד ה
״אמא ,אני הולכת לקנות מפסיק ,יש לי
חצי גרוש,״ אמרה רחל לוין בת החמש
לאמה .היה זה בשעה  ,6באחד מערבי ה
שבוע .הילדה ,שעזבה את ביתה בשכונת
המסדר ,האזרחי ,רמת גן ,אצה אל החנות

הקרובה ,שהיתר ,סגורה ,התדפקה על הד
לת• אך בעלתה ,אשד ,עצבנית ,גערה בילדה
שהטרידה אותה בש /חמש פרוטות ,שילחה
אותה בכעס.
רחל החליטה לנסות את מזלה בחנות
השניה ,המרוחקת יותר• כאשר חצתה את
הכביש ,נעלמה מעיני אמה לנצח .כי רחל
לא חזרה עוד לביתה ,נמצאה כעבור 48
שעות באחד הפרדסים הסמוכים .היא נאנסה
ואחר נרצחה.
עמידה איתנה .אברהם לוין היה נער
צעיר כאשר בא עם הוריו ,אחיו ואחיותיו
למושבה הקטנה רמת־גן .הוא היה בחור
חסון ,וכחובב ספורט התבלט עד מהרה כ

אם אחת לא תסכים לשלוח את בתה לבית־
הספר בלי ליווי משטרתי.

החי
מ■ שי ל ם למי ל
בחדר המדרגות של הבית הרחובותי בן
שתי הקומות נשמע רעש גדול .הויכוח,
שהפך כמעט לתגרת ידים בין בעל הבית
ודיירו ,הסתיים ,כדוגמת עשרות הויכוחים
שקדמו לו ,בנעילת הדלת בעצמה רבה
על ידי הדייר.
פניו של דוד גורביץ ,בעל הבית הזועף,
אדמו כסלק .הוא רתח מכעס ,הפליט צרור

הורי הילדה הנרצחת אודם ואברהם לוין
לאחר  48שעות ,גופה קרה
שוער בקבוצת מכבי המקומית.
לאחר שנות שרות במשטרה ,התגייס לב־
ריגדה היהודית .כאשר שהה אברהם ,בתו
קף תפקידו ,במצרים ,הכיר את אודם הש
חרחורת ,נשא אותה לאשה ,חזר עמה לארץ,
בה נוקד להם בנם נחמן.
בפרוץ מלחמת השחרור ,היה ביתם שב־
מפדה האזרחי מטרה נוחה לצלפיו של הכפר
הערבי הסמוך סלמה .בזכות ידיעותיו הצ
באיות ,מונה אברהם למפקד ההגנה במקום,
נעזר על ידי אחיו יעקב שהיה אף הוא
תושב המקום בעת ההיא.
כעבור חדשים ספורים ,הרימו כמה חיילי
חי״ש ,חבריו של אברהם ,שחנו בקרבת
ביתו ,כוסיות קוניאק לכבוד הולדת בתו
רחל .אברהם השקם י והגברי ,חייך קמעה
מבעד לשפמו ,ציין את שמחתו בצורה הש
קטה ,האופיינית לו.
השבוע ,יומיים אחרי היעלם בתו ,דקות
ספורות לאחר ששמע את הידיעה המחרידה
על רציחתה ,הרגיע את אודט שפרצה בבכי
היסטרי ,הפליא את שכניו בעמידתו האיתנה.
המשטרה ,ששמעה מפי דיירי הסביבה
עשרות ספורים על מכוניות שהסתובבו ב
ליל האסון ,על רוכב אפניים אלמוני שניסה
לפתות את ילדי הסביבה ,הגיעה למסקנה,
עוד לפני שנמצאה רחל ,כי היד ,כאן מקרה
של חטיפה.
החקירה ניסתה למצוא אחיזה בחייהם ה
פרטיים של בני המשפחה ,קיותה לגלות,
ללא הצלחה ,את החוטף בין שונאיה ,אך
אברהם ואודט הכחישו בתוקף כל השערה
ממין זה.
התעלומה ,שלא פוענחה משך יומיים ,ה
קימה על רגליה את כל השכונה הקטנה,
נרמה לסערת רוחות בקרב התושבים שנעלו
את פתח ביתם ,יראו להרשות לילדיהם להס
תובב לבדם ברחוב בשעות הערב• גופתה
הקרה ש; רחל ,שנרצחה על ידי אנס מטורף,
הועברה לעיני התושבים לבית החולים• היה
זה סימן נוסף להפקרות המוסרית ששטפה
את המדינה בעת האחרונה.
אולם פעילות המשטרה לא נסתיימה .בת
נופה אדירה ,ניגשה לחפש את הרוצח .עתוד
הערב הקדישו לה כותרות על כל רוחב
העמוד ,הודיעו על פתיחת מיבצע ״שטן״.
יתכן כי כל הרעש לא בא במתכוון ,יתכן
כי נופח על־ידי המשטרה עצמה להשכיח
את פרשות הטרור העגומות .על כל פנים :
בין  1200השוטרים של פעולת ״שסן״ וסי
פורי הזוועות של העתונות הצטברה היס
טריה המונית במשפחות ישראל עד כי אף

קללות רוסיות לעבר הדלת האטומה ,חזר
שוב על טענותיו.
דיירו ,חיים נגר ,המשלם לו כמה לירות
בחודש שכר דירה ,החליט להקים לול של
תרנגולי הודו על גג הבית ,סרב בכל תוקף
להשליש את הסכום של  200ל״י ,אותו
דרש גורביץ ,כדמי מפתח בעד השטח.
גורביץ ,שהיה קמצן מטבעו ,לא אבה
לסור לעורך דין ,להביא את הפרשה לבית
המשפט .הוא החליט להתנקם בנגר בדרך
מקורית .באחד הלילות של השבוע שעבר
התגנב חרש אל גג ביתו ,הוציא מלול דיירו
תרנגול הודו ,מסרו לאשתו ,על מנת שתכין
למחרת היום סעודת מלכים.
נגר ,שנוכח עם בוקר בחסרון אחד מעו־
פותיו היקרים ,חשד מיד בגורביץ ,הזעי־ק
את אנשי המשטרה ,שדפקו בדלת בעל הבית
בדיוק כאשר עקרת הבית מרטה אח נוצות
התרנגול.
גורביץ ואשתו ,שנוכחו רק׳ אז כי הם
עלולים להאסר בעוון גניבה ,החליטו להעלים
את התרנגול השמן מעיני המחפשים .אבל
כיצד יסתירו עשרה קילו בשר מבלי שיתגלה?
לאשר ,היה רעיון גאוני  :היא מהרה לנעול
את דלת המטבח בפני אנשי החוק ,נטלה
את המכשיר סוחן־הבשר ,החלה להעביר
דרכו במאמץ עליון את כל העוף .כאשר
סיימה ,זרקה את הבשר הטחון לתוך כיור
מטבחה ,פתחה את הדלת.
אך גם רעיון מחוכם זה לא הצליח .נגר
גילה את הנוצות המרוטות ,הוכיח כי הן
היו שייכות לאחד מתרנגוליו .לאחר סיום
משפטו ניגש אל דוכן הגזבר ,שלם את הקנס
שהוטל עליו ,הסכום  200 :ל״י.

הארץ
את ״האמלט״ מאת אותו הבמאי ראיני
לפני ״ד,נרי החמישי״ ,אך אין ספק
ש״הנרי החמישי״ עולה לאין ערוך על
״האמלט״ ,בו לא הצליח הבמאי להביע
את רוחו של שקספיר ,כשם שהצליח
)חרות(
לעשות זאת ב״האמלט״.

אליעזר בוכני ,חיפה

חזור ,בבקשה■
בינתיים נתחיל היום להתבדר ,לפגי
אותו שופט ,משפטו של) ...יעל המשחר(
 .2גולן ,תל־אביב
והיה שמח•

