
וידיד (ימין) פלגי יואל עד
מצנח + היטלר הייל

 אינה מנגנים׳ 35 של מינימום בה שאין
קהל. לפני קונצרטים לערוך מסוגלת
 את לקצץ כיצד והארמוניה. סדר

 לפטר עליו אם ידע לא הפקיד ז התזמורת
 לאתר :המתופף או הכנרים׳ הפסנתרן׳ את

 הפתרון ולהארמוניה. לסדר שאף הוא הכל,
 היו קול־ישראל בתזמורת :כלאחר־יד לו בא
 הבלתי־ 13 זמניים. 13 קבועים׳ מנגנים 22

תו הם אם בין ללכת׳ נאלצים היו קבועים
הלכו. והם — על,פסנתר פרטו או פפו׳
 בירושלים קול־ישראל תזמורת נפחה כך

 ה" המפעל קיום. שנות 18 לאחר נשמתה, את
 בבירה קיים שהיה היחידי׳ תרבותי־עממי

 אשר פקיד׳ ידי על נרצח שכוחת-ד,תרבות׳
מ גם ליהנות מסוגלים המאזינים כי טען

 ידע לא פקיד אותו אבל מוקלטת. מוסיקה
ע למדינה תעלה ספריית״תקליטים שהחזקת

זר. במטבע — לשנה לירות אלף 66מ- תר

עיריות
מונעת בעולה
קרו לעתים קורה ארץ־הפלאות׳ בישראל,

 שהתקיים ממשלתי׳ או עירוני׳ שפקיד בות
ו צנועה משכורת על רבות שנים במשך

 פתע הופך פחות, לא צנועה בדירה התגורר
מפוארת. לחווילה בעל

 לצרף העלולים זה, מסוג מקרים למנוע כדי
יש עיריות על הארוכה הרשימה אל אותה

 החליטה שערוריות, נתחוללו בהן ראליות,
 חילקה :מונעת בפעולה לנקוט עיריית־חיפה

 רכושם מצב על שאלונים עובדיה 1000 בין
הוריהם. ורכוש

 של החיובית כוונתו את הבינו העובדים
 שופע חושי אבא ראש״העיר, יוזם־השאלונים,

ה על השיבו האירגוני, והכשרון המרץ
 בין הופיע לאחרונה אולם במלואן. שאלות

 שאלון עיריית־חיפה של המפואר הבניין כתלי
 חולל לגמרי, תראח בצורה שנתקבל הדש,
 הדיי- בעקבות שנמחוללה לזאת דומה סערה

בארצות־הברית. קינסי של האחרון וחשבון
 החדש השאלון את עדינות. שאלות

 מנהלי אלא עצמם, העובדים לא למלא חייבים
 עשרה חמש מכיל הראשון חלקו מחלקותיהם.

 כל שאלות חמש בנות שאלות, של קבוצות
החי בהופעתם בעיקר עוסק זה חלק אחת.
הספורטי וכשרונותיהם העובדים של צונית
והאמנותיים. ביים

ה חלקו !למדי רגילות הינן אלו שאלות
 של שלמה סידרה מכיל השאלון של שני

 אחרי הלהיטות המינית, ההתנהגות על שאלות
 מעורר העובדים, של הבצע ותאוות .משקאות

ה לפיטורים חשש פקידי־העירייה של בלבם
מוניים.

ה של מחלקת־המנגנון רואה זאת לעומת
 בצלוחית סערה פרשת־השאלון בכל עירייה

ה לטובת באות ״השאלות :מסבירה מים,
אותם." נתקן ליקויים, בהם יש אם עובדים.
הנהו זה, מסוג שאלונים כי נראה ואכן,

 עשויים ובריטניה, בעולם רבות בערים גים
 לאפשר בעירייה, רמת״העבודה את להעלות

 מקום פחות ולתפוס להוסיף לעיריית־חייפה
פעו בשטח מקום יותר בכותרות״העתונים,

והפיתוח. התרבות לות

משפט
שנהרסה האגדה

 למקום גם זקוק לגדול, ההופך משפט כל
 המחוזי בית־הדין נשיא היה כן על גדול.

 את לעזוב נאלץ הלוי׳ בנימין ד״ר הירושלמי,
 סמוך לאולם לעבור והנוח, הקטן אולמו

 לקהל״הסקתים אפשר כדי מקומות, 200בן־
 גרינוולד- משפט של ד,ששי בשבוע לחזות
ואילך). 851 הזה (העולם קסטנר

הק מן גדול חלק נשאר זאת, כל אף על
 הזמינה כאשר המשפט, בית במסדרונות הל

 פלגי, באה) גדולת (רוח יואל את התביעה
 ב־ שהוצנחו הארצישראליים הצנחנים שריד

 את לארגן במטרה בהונגריה, תקופת״המלחמה
ה לשלטון־הכיבוש יד,ודי-ד,ונגדיה התנגדות

 להעיד כדי המשפט לבית הובא פלגי נאצי.
 כפי הנאצים, עם פעולה שיתף לא שקסטנר

בעלונו. גרינוולד שטען
 תל, אמנון הקטיגור, של שאלותיוו בהדרכת

ש הכריז הצנחנים, עלילות על פלגי סיפר
 לידי התמסר גולדשטיין פרץ לנשק׳ חברו

ב כתב הוא כי אף !הטוב מרצונו הנאצים
 זמן גולדשטיין את אסרה שהגסטאפו ספרו
מחבואו. במקום קסטנר שביקר לאחר קצר

 מלוא הזדקף פלגי כאשר החקירה׳ בסיום
בשיתוף" קסטנר ״האשמת והכריז! קומתו

 ישב !׳׳חילול-הקודש הנה הנאצים עם פעולה
 שגיעות״רצון מלא מבס שלח מקומו׳ על תל

תמיר. שמואל ביריבו,
ה נרתע, לא תמיר קולעות. שאלות

 שאל שתי״וערב, חקירת פלגי את חוקר חל
:קסטנר על מועטות שאלות רק אותו

 בתקופת קססנר עם נפגשת פעמים ״כמה
?״ המלחמה
פעמים.״ ״שלוש
קלוז׳?״ בגיטו פעילותו על לך ״הידוע
״לא.״

ז״ ובברלין בווינה פעילותו לך ״הידוע
״לא.״
 את המאשים שכל אמרת מה סמך ״ועל
 את מהלל הנאצים עם פעולה בשיתוף קסטנר
?״ הקודש
ידידיו״. מפי ששמעתי מה םמך ״על

 של מנקודות-המוקד אחת ?. האמת היכן
 התמסר אמנם אם השאלה היתד, החקירה,

ח נא שהוא או הגרמנים, לידי גולדשטיין פ
 פלגי קסטנר. אצלו שביקר לאחר מיד סר

 שיקר שהוא הודה קסטנר, גירסת את אישר
בספרו.
 פלגי, ״מר :בחקירה השופט התערב כאן
היו בעולם היחידי האדם שהנך לוודאי קרוב

הי גולדשטיין, של מאסרו על האמת את דע
?״ בספרך או כאן — האמת את אומר אתה כן

״כאן.״ 5 פלגי
 תמיר שאל כאשר ניחתה, השניה המהלומה

 תעודה הגסטאפו מן ביקש הוא אם פלגי את
 הגרמנים. בשרות נמצא שהוא המאשרת

״נתעב שקר ״זהו :צעק מגידרו, יצא פלגי ! 
נמרצות! מחה רגליו על קפץ תל

ו ואגדות לאומיים גיבורים לוקח ״תמיר
אותם!״ הורם

ה את להקריב שעליו בשלווה השיב תמיד
האמת. למען אגדות

בחקירה, להמשיך הירשה_לתמיר _ך,שופט

שרגא אורי נאשם
§ ססססג = ל״י 20000

 האזין פלגי פלגי. של מספרו קטעים לצטט
שיקר. שהוא הודה לציטוטים,

 יום אותו במשך ווידויים. שר זרם
 נוספים. ווידויים פלגי יואל של מפיו יצאו
 במפקדת״ו־,גסטאפו הופיע שהוא הודה הוא

 הגרמנים הקצינים את ברך כנציג״הסוכנות,
״היטלר ״הייל :בקריאה מלווה במועל״יד ! 

הגס עם פעולה לשתף שנכונותו הודה הוא
 יהודית, תנועת-התנגדות לארגן במקום טאפו,
 הוא צבאית. מנקודת״ראות לבוגד אותו הפכה
 הנאצים, עם פעולה שיתפו שהיהודים הודה

להם. להתנגד ביכולתם שהיד. פי על אף
 שביעות" ,מלא מבט תמיר שלח הפעם

נהרסה. אגדת־פלגי : בתל רצון
ה למחרת נהרסו הגדולה האגדה שרידי

 לחקור שהוסיף עצמו, השופט על-ידי יום
הארצ הצנחנים של למאסרם בקשר פלגי את

 קשה סנש. וחנה גולדשטיין פרץ ישראליים,
המלא את לסיים רצה השופט אם לקבוע היה
 לפלגי לתת רצה או תמיר, התחיל בה כה

מעורפ נקודות וכמה כמה להסביר הזדמנות
השתמש לא פלגי : ברור היה אחד דבר לות.

לו. שניתנה בהזדמנות
 לא העדים, דוכן מעל ירד הוא כאשר

 : גבורה של הילה כל לראשו מסביב היתד,
 לא אשר המשפט, של נוסף קרבן היה הוא
להתחיל. צריך היה

שנסססה החופשה
 מרצוני לישראל חזרתי !מפשע חף ״אני
״חשד מכל שמי את לטהר כדי הטוב,  קרא !
 אפורה״מקומטת, חליפה הלבוש שרגא, אורי

 על שעבר בשבוע שצבאו העתונאים לעבר
תל־אביב. בית-משפט״השלום׳ פתח

 לא גלעדי, ברוך קריר,רוח, השלום שופט
 יצטרך שרגא ועיקר. כלל בכך משוכנע היה

ב שטבי״דולאר, להוכיח כדי בפרך לעמול
 מקופות נעלמו אשר דולאר, אלף 30 של סכום

 דרך עברו לא הלאומי, הבאנק של הפלדה
ידיו.

ס טי ר הר. כ הסו ת-  נתגלתה כאשר לכי,
בי שם מקום בספרד, שרגא נמצא הגניבה,

 ב" מעבודתו נח השנתית, חופשתו את לד,
 השלטונות אל הלך לא הוא הלאומי. באנק

 אשר שלו, הוויזה את להאריך כדי הספרדיים,
 מיהר זה במקום שעה. אותה פג תוקפה
לישראל. כרטיס-נסיעה (קנות

 הפכו השוטרים, פניו את קיבלו בחיפה
 פחדה עכשיו אפילו המתמידים. ליס"לווייתו

 !לשיחרורו התנגדה אותו, לאבד המשטרה ע
 ששרגא בתנאי לכך, התנגד לא השופט אולם

 שרגא ל״י. אלף 20 של בסך ערבות ימציא
חייך. רק

 אמר ?״ גדול כה כסף סכום אשיג ״היכן
לג ״האלו בן־השבוע, זקנו את בחככו הוא
?״ אותו נוב

פשעים
נפוליון מבצע

ב ישבה למדי, תואר יפת צעירה, אשה
 גוץ, גבר תל־אביב. לצפון שנסע אוטובוס
 עמד וזריזות, קטנות עיניים בעל שחרחר,
האו נעצר כאשר קל. בחיוך בה והתבונן

 הצעירה הגברת יצאה התחנות, באחת טובוס
 החוצה נדחק והשחרחר הגוץ הגבר מתוכו.

בעקבותיה. והלך
 לדירתה. עלתה גדול, לבניין נכנסה האשד,

 היא פתחה כאשר מאחריה. ״ סר לא הגבר
 קרב מפתח־הדירה, את להוציא ארנקה תא

 יעקוב ״שמי !בנימוס עצמו את הציג אליה,
 יפה. היה לא ,־יום עשית אשר המעשה בני.

הכל.״ ראיתי
או !ופחד באפתעה לאחור נרתעה האשד,

״היום, : נימוס ברוב המשיך יעקוב לם
 אני הר־נפוליון. על טיילתי אחרי־הצהריים,

 גבר. בחברת אותך ראיתי שם. לטייל אוהב
 דבר אספר לא לירות, 500 לי תתני אם

לבעלך.״
 שקרן בשם אותו כינתה הצעירה האשד,
 תקרא בטרם להסתלק, עליו פקדה מתועב,

 כל יהיה שלא השיב יעקוב לבעלה. היא
 ישוב בשקט, לדרכו ילך הוא :בכך צורך

הכסף. את לקחת — שבוע כעבור
ל ע כ ע ה ד הב את קיים יעקוב הכל. י

 ב־ וצילצל שב שבוע־ימים כעבור טחתו.
 אותה ידי על נפתחה הדלת כעמון־הדירה.

 ופקדה שבה יעקוב את ראתה כאשר האשה.
 המשטרה. את להזעיק איימה להסתלק, עליו

שעה אותה אך אתה, להתווכח ניסה עקוב

 בעלה זה היה קול־צעדים. במדרגות נשמע
במשרד. מעבודתו שחזר הצעירה הגברת של

 עם פנים אל פנים יעקוב נמצא כאשר
 בכתובת, טעד, שהוא לטעון ניסה הבעל,

סיפ אשתו !הפרשה כל את ידע האיש אבל
שבוע. לפני עוד הכל לו רה

 הזעיקה שאשתו שעה ביעקוב, אחז הבעל
 יעקוב הובא שעבר ובשבוע ! השוטרים את

 ארליך, חיים התל־אביבי, השלום שופט לפני
 אשר כל את סגורות, בדלתיים להסביר נאלץ
הר־נפוליון. פיסגת על ושמע ראה

סעד
סוציאלית בדיחה

 בסלמה, תל־אביב עירית של לשכת״הסעד
סוצ לעזרה שהמחלקה הלשכות אחת היתד,
שיפוטה. באזור מקיימת יאלית
 בכפי סלמה לשכת נמצאה כשנה לפני עד

 ניפוץ־שמשות מקרי כמה לאחר אולם סלמה,
ה יכלה לא בהם שגרה, למאורעות שהפכו
 הסוציאלית לבעיה פתרון למצוא משטרה

 החליטה חסרי״לחם, ונכים חולים אנשים של
 להעביר אהרונסון׳ ריבה הראשית, המפקחת

 לשכת־הסעד בניין אל ד,שכה את מה לזמן
שכונת״ו־,תקווה. של

ל המחבוא סוד נתגלה מהרה עד אולם
 בוקר מדי מופיעים שהחלו סלמה, אנשי

זגו וניפצו צעקות הקימו בשכונת־ד־,תקווה׳
 מפג־ שחששו ,לשכת־ד,תקווה עובדי גיות.

 נזקקי־ לעיני המתרחש הבלתי־חינוכי המחזה
 לדיירי־המשנת לרמוז החלו שכונת־ר,תקווה,

 עבודה, ממקום לברוח נאה לא כי שלהם,
 לסלמה. ולחזור בעוז להתאזר לעובדות הציעו

 ל" דרכן את מצאו לא הטובות העצות אך
 מקרי כמה לאחר אדרבא, האטומות. אזנים
 סלמה לשכת עובדי פנו נוספים, פגיעה

 בקשוהו יעקובסון, ד״ר המחלקה, מנהל אל
 שהסוד מאחר חדש, מחסה מקום שימצא

 של הראשית המפקחת נתגלה. כבר מחבואם
 נסיונות בינתיים עשתה הסוציאלית המחלקה

 אך סלמה, ללשכת חדש חבר״עובדים לרכז
בתוהו. עלה נסיונה גם

 מעובדות אחת אמרה חדש. מחכוא
 העזרה כל ? לעשות בכוחנו מד, ״וכי :סלמד,
 משפחה בים, כטיפה היא מגישות שאנו

 לחודש לירות חמש־עשרה עד כחמש מקבלת
 כל לחם. לקנית בקושי המספיק סכום —

 לשכת לרשות שנמסר החודשי התמיכה סכום
 לירות! ומאתיים אלף על עולה אינו סלמה
 המשולמות המשכורות של הכולל הסך ואילו

ד (המשך )12 בעמו

הארץ
(מבו שלנו היופי ממלקות אחת

אות).
שון שלום׳ נחמה לציון. רא

רות. מכת כנים... צפרדע, דם  בחו
(חדור). הכלכלי סופרנו מת

צפת. צור, אברהם
מתיו דור דור ו

 הגיעו מסוריה חיטה טון 3700
(מעריב). חיפה לנמל באניה אמש

תל־אביב. פכטר׳ צבי
 לדמשק ישראל תשלת זה במקום

ם־נינרת. וגים מי

(2)857 הזה העולם


