
במדינה
 כלי מחסן פקיד קראום, דניאל המצלצלים:

בירושלים. הדתות משרד של קודש
 הר בצעירותי, כבר מדי. רב כשרון

 בראנו־ הראשי הרב בן קראום, דניאל ביח
ה לחיי עזה נסיה שבהונגריה, שהלמה
 בישיבת אתת לימודים שנת לאחר עסקים.

בליפציג. פרוות למסחר פנה דושינסקי, הרב
ל רבו אל חזר ודניאל הצליח לא העסק
 הפרטי. כמזכירו להתמנות ביקש שעבר,

ה לכם בינתיים שנתמנה דושינסקי, ו,רב
 הסכים בירושלים, אג־דת־ישראל של יבנות

 הקודש, לעיר הרב הגיע רק אולם להצעה.
 והזהב הכסף כלי מטען מזכירו: את פיטר
 מיס־ באורח נעלם הרב בחפצי כלול שהיה
תורי.

 מסחר קשרי לפיתוח עבר קראים דניאל
 השאר, בין כללו, עסקיו בירושלים. נרחבים

 לעולים, ומזייפים כשרים סרטיפיקאטים סחר
 ה־ בבית אחדות פעמים ישב שבגללו נסק

פוהר.
 של בחייו חדש דף פתחה המדינה הקמת

 למסי־ שנמצאו הרבות המשרות בין ־ניאל.
 שהת־ אחת גם נמצאה הדתות, במשרד ■ה

 ראשי לפקיד נתמנה הוא במיוחד. לו וימה
המשרד. של הקודש כלי :מחסן

ד גדולים היו קראום של כשרונ-תיו אך  י
 איזד ליד שקטה לעבודה הנדרשים מאלה נר

 היה לפעם מפעם וטליתות. תפילין זכאית
 לחוץ־לארץ, בנסיעות למרצו פורקן ייצא

 תשלום. ללא :הופשות
 מ־ באחד החדש. התפקיד לכבוד

 ב־ ריגנסבורג לכפר קראום הגיע !סעותיו
המש 16 לעצמם בקשו שם מקום רמניה,

 — וחזן מוהל שוחט, רב, היהודיות חות
 מרודי רחוקים היו שלא מקצועות רבעה

 הכהונה כס ועד משם קראום. דניאל זל
ביותר. קצרה הדרך היתד, במינכן, רבנית

 היהודית הקהילה על־ידי נתבקש כאשר
 בראשה, ולעמוד לבוא בוואריה של :גדולה

 את לשמו להוסיף קראים דניאל הספיק בר
 צעד צעד החדש, התפקיד לכבוד רב. תואר

 לאדוניהו, מדניאל שמו את שינה יסף,
 לו חסר שהיה היחידי התואר את לו רף

דוקטור. דיין:
 חדש ראשי ברב בוואריה יהודי זכו כך

נמרי.

חינוך
*1־11*11:1 ש

 )8( שפיר עמי של בביתו השחור [החתול
 יום מדי המירה. לבעיה לו גרם (אשקלון

 לעמי היה חבל הבשר. את זולל היה וא
 כיצד אולם האהוב, חתולו את ־,רעיל
הבשרי על סמור
 מיד זכה בעתון, בעיתו את פירסם הוא
 לחתול ״לתת הקוראים: מאת עצות זטר

 הם. הציעו לבשר,״ יזדקק לא ואז !ב
 לו לתת צריך סדר, להיות צריך דבר !כל
ל...״ לא ואז בזמן כל  למרוח ״יש יזלו

יצ שהחתול כדי חריף, בפילפל הבשר ;
.לשונו את ב

 הוא זו בעיה הועלתה דפיו שעל העתון
 זהו במדינה. ביותר הנפוצים העתונים זד

עוני, לקטנים דחון  דופן יוצאת תופעה אצנ
 בארץ. והחינוך העתונות טח2

 מיכה שהעורך שעה חדשים, עשרה לפני
 מאכס בבית־הספר לפיסיקה מורה ),33( ־ר
 המיועד הירחון את לראשונה הוציא ין,

 נבאו ג׳, כתה לילדי עד הגן מגיל לדים
בהד הגדולות ההשקעות כשלון. רבים

 הניחו לא בצבעים, עבה נייר גבי על ור,
 שיאריך מפעל זד, יהיה כי לתקוה מקום

ים.
 החודש הופיע כאשר אדומות. נעליס

 צבור לו היד, אצבעוני, של 10 מספר יון
ילדים. אלפי של קבוע ראים

 האמרי־ לקומיקס חיקוי היה לא !אצבעוני
 הגן, לילדי עתון אם כי הזולים, וים

 מכתבי את מפרסם העתון בעזרתם. ערך
סיפו את ואפילו ציוריהם שיריהם, דדים,

 צבעוניות, תמונות בלוית זה וכל ר,ם•
שבקומיקם. החיוביים הצדדים ושאלת

 בין למושג הירחון הפך קצר זמן תוך
 כחומר רבים ספר בבתי התקבל לדים,
 היכן כי הילדים, של ידידם נהיה הוא סוד.

 לתשובה זוכה שבע בן ילד אותו 7
 ביטא אותה הכאובה בעיתו על [אימה
 נעלים תמיד לי קונה ״אמא אלו: ילים

 ואומרים: לי מציקים הילדים וכל ומות,
 שאמא לעשות מה ילדה. של נעליים לך
ילדן״ של נעלים לי נד,

ן ?}ל כ ו . ד ם י מ ש א נ ציון ה סו דברי ביותר. ולא המשטרה על־ידי שנעצר היחידי החשוד היה ,34 1ב חרש־אילס דויד, אליעזר בנ חעדי
תו שנאנסה, הילדה מבית דחוק לא גר הוא האונס. בליל עשה מה להוכיח היה יבול עדו ת מבולבלת היתר, ו שו בשלוו! או בהתרג

קטנה לדה
החור הפשע של הראשון המלא השיתווך

 יש?״ ״מה הפרטית. בדירתו הטלפון שפופרת את הרים שמבדל פסח ראשון פקח
מיד.* ״בוא הקול. השיב הדרום,״ נסת תורן קצין ״כאן מנומנם. בקול שאל
 השנה: של ביותר המזעזע הפשע מול בתחנה, המנוסר, החוקר עמד דקות עשר כעבור

 חורבות בין ונאנסה הוריה מבית אלמוני על־ידי שנחטפה הארבע, בת הילדה מקרה
).975 הזה (העולם יפו. של הגדול השטח

 המשטרה: בתיקיית ביותר המוזרות הרשימות אחת את שמבדל סקר מומחה, של במהירות
לחקירה. נעצרו כולם תל־אביב. מרחב תושבי מין, בעבירות והחשודים המין עברייני רשימת

 בתי־ יוצאי של רשימה הכין גם שמבדל
ומו בחופשה חולים רוח׳ למחלות החולים
הנחתו: אלה. לבתי־חולים להיכנס עמדים

נו מעשה מבצע היה לא נורמלי אדם שום
שוט עשרות לעזרתו גייס שמבדל כזה. רא

כשבידי בשטח, מיד שהתפזרו וקצינים, רים
 שיראה אדם כל לעצור מפורשת: הוראה הם

צורה. שהיא באיזו חשוד

חפשע מקום
י ת ו מן, ^  הנמלים עבודת התנהלה כבר ז
הר לפי שנעצרו החשודים י ניס של
 שבת? בליל עשית ״מה המוכנות. שימות

 התשובות, בעקבות נשאלו. היית?״ מי עם
ל כתובות, לעשרות שוטרים חוליות יצאו
עצור. כל של האליבי את וודא

 עדותו היתד, החקירה בכל מרכזית עדות
 התלוננה בתו כי מסר הוא הילדה. אבי של
 ממנו אשר למקום אותה שלקח רע, דוד על

ו עזים נמצאים בו ואשר הים את רואים
הרע. את לה עשה שם שעון.
 גישוש. כלב הובא השמש, זריחת עם מיד

כנס לעבר הוביל הבית, סביב ריחרח הוא
 האב העקבות. כל אבדו שם טרד,־סנטה. יית
 לא הכלב כי בטוח היה הוא התיאש! לא

מתוך הנכון. למקום החוקרים את הוביל
ממנה ממול, לגבעה ניגש השטח, הכרת
עליה ואשר הים את לראות היה אפשר

שעון. מגדל ליד עזים רעו
ה את גילה לבסוף בעקשנות. חיפש האב

 לשם נקראו מיד דם. כתמי הראשון: סימן
 הריח הכלב הגישוש. כלב ואתם החוקרים

 בית לכיוון מאוששים בצעדים יצא הדם, את
וילדה. גבר עקבות היו העקבות הילדה.

 הילדה, תחתוני השני: הסימן נתגלה בדרך
נותר לא קוצים. כברת תוך אל שנזרקו

 העקבות אך הפשע. מקום נתגלה ספק: כל
אבדו. שוב

★ ★ ★

ם ו ל ש ח ״ ט פ ו מק גלעדי ברוך ש
 המוקדמת החקירה בסוף לעדים. שיב

רן ס צ  את להעביר יש אם להחלים ׳
 לחו־ או המחוזי לבית־המשפם התיק

הנאשם. את המזכה פסק־דין ציא

 קרא בלקין אברהם השוטר הניידת. מכונית
הנה.״ ״בוא שוב: לו

קרוש דם כתם
 הגבר רגע!״. חכח אתה, ךי'י,

ה השחורות, העינים בעל והפרוע, 1,,
ה הבלויים, הבגדים ולבוש הצמוקים פנים
מתוך לו שקרא השוטר על בתמיהה ביט

ה בשולי בלקין הסתובב שעות משך
 אשר עד מאומה. לגלות מבלי הגדול׳ שטח

 דויד. אליעזר בנציון של בבגדיו עיניו ננעצו
הש המלט, כתמי בין השמאלי, המכנס על

קרוש. דם כתם חיר
השוט שאלות כל אולם מיד. נעצר הוא

 פער רק הוא מפיו. תשובה הוציאו לא רים
 אילם. היה הוא בחוסר־אונים. עיניו את

 בשפת שהתמצא משטרה, סמל לעזר נקרא
 תנועות, בעזרת באיטיות, חרשים־אלמים.

 לישון הלך כי החשוד מדברי לפענח הצליח
 התעצבן אך שמונה, בשעה האונס בליל
לישון. להמשיך היה יכול ולא

 היה יכול לא החשודים, לשאר בניגוד
להו קבועה, עבודה מחוסר ,34 דויד, בנציון

ה שעשרות בזמן בו שלו. האליבי את כיח
 ושוחררו במהירות נחקרו האחרים חשודים
 דויד בנציון נשאר בלבד, קצר זמן כעבור

במעצר.
 חשוד בו לראות מספיקות סיבות היו
רציני.

מקום שכניו, קרוביו, הסתעסה. החקירה

 בקפדנות. נבדקו החשוד של עברו מגוריו,
 חסרי־קשר תיאורים הצטרפו, קטעי־עדות

 החלה לאט־לאט, לזה. זה חוברו לכאורה
 אותו מאורעות של בהירה תמונה מצטיידת

מכוכב. קיץ ליל
★ ★ ★

אפל כחדר חזוית
 15 השבת, בליל חצות, אחר תים
 מרחוק ישן. הגדול השטח .1956 ביוני

 בסימטת מקוטעת. שיכורים שירת נשמעת
 שם על טרד,־סנטר״ כנסיית שליד המדרגות

 לקוחה את יצאנית מלווה הקדוש, פאולוס
לדלת. האחרון
ב תינוק. של בכי נשמע הסימטה בקצה

 אבנים בית של השניה בקומה הכוכים אחד
ר פנים תווי בעלת אשה אור. עולה ישן,

יל למיטת ניגשת בעייפות, מתמתחת חבים
החודשים. ארבעת בן דה

 הקטן הזולל של התאותניות מציצותיו רק
 בחיק נרדם הוא אחר־כך בחדר. נשמעות

 האור, את מכבה האם ומחייך. שבע אמו,
 בת ל., וילדתה בעלה ליד למיטתה, חוזרת

הארבע.
 גבר מתהפך הסימטה של השני בעברה

 זה העלובה. מיטתו על בינונית קומה בעל
 להירדם דויד, אליעזר בנציון מנסה רב זמן
נו איננה מעורפלת מחשבה מצליח. ולא
מרח ילדות תאוות, מלא הוא מנוח. לו תנת
הזיותיו. בערפלי פות

 משחק כילד, שוב עצמו את רואה הוא
 עיר סופיה, של העתיק הרובע ברחובות
 אך הילדים עם לשחק רוצה הוא מולדתו.

 רק לדבר. יודע אינו כי לו, לועגים כולם
 מסכימה שמה, ויקטוריה אחת, קטנה ילדה

 ארבע. בת היא שש, בן הוא עמו. לשחק
ואמא. אבא משחקים
 יוצא הוא יותר. לשכב יכול אינו בנציון
צו אין באנקות־בכי. נחנק כשגרונו החוצה,

מ והמצחינים הבלויים בגדיו להתלבש: רך
פיג׳מה. גם עבודה, בגדי גם לו שמשים

★ ★ ★

ריר,ח כסימטה גכר
! ד ט מ י ס ה. ^ ק  עולה המרופט הגבר רי

 הכנסיה. לכיוון פונה יורד, !במדרגות, 1
 אינו הגבר האניות. אורות מבליחים מרחוק

 עולה צעדיו, על חוזר הוא להם. לב שם
 של השניה לקומה ישר המובילות במדרגות

א. משפחת בית
 הצידה. העץ בריח את מסיט הוא בשקט,

 מדרגות חדר גם המשמשת הדירה, בתוך
 בין אבן קיר מפריד הבית, דיירי לשאר

המדרגות. חדר לבין הישנים המשפחה בני
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