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ברחו האופנים תלת עם הצהרים אחר יום
ב תסע כבר ״מתי תל־אביב. צפון בות

 בכל יעקוב את שואלים כולם?״ כמו אוטו
 עתוני־הערב. את ממנו הקונים ידידיו, פעם

 יעקוב להם עונה מלב״ן,״ את ״תשאלו
מב שהם שנה 12 ״כבר ברגליו. הנכה

לי.״ טיחים
 בסוריה שהינו יעקוב נשאר שלו יתכן

 הרבה מחייו מרוצה היום היה נולה שבה
 לנכים היו לא חי בה בסביבה כי יותר.

 ארבע, על עצמם גררו והם מכוניות הרבים
 ואז הילדים, ככל יעקוב היה ארבע גיל עד

 ללכת שעתו כשהגיעה ילדים. בשיתוק חלה
 לקבלו תלמוד־תורה מנהל סרב לבית־הספר,

ה הילדים את תפחיד שצורתו חשש כי
 לומד הנער החל 15 בגיל רק אחרים•

 ״זה חמש. בני ילדים עם יחד בבית־הספר
 תינוקות,״ עם לשבת לי איכפת היה לא

 כל נכה אשאר שאם ״רציתי יעקוב, הסביר
להתפלל.״ אדע שלפחות חיי

 המורים לתשבחות זכה למד, שנים שלוש
 לא זמן אותו כל הבריאים. מחבריו יותר
 הסבל לאביו ליעץ טובים שכנים פסקו

 ירפאו שם לארץ־ישראל, הנער את שישלח
 להוצאות כסף המצויינים. הרופאים אותו
ה את גייס ויעקוב להוריו היה לא הדרך
 הגיע הוא עשירים. מיהודים לנסיעה סכום

 הסוכנות על־ידי נלקח היבשה, בדרך לחיפה
המר בתחנה הושאר לתל־אביב, היהודית

כזית.
 סחב במקרה, אותו שגילה מסוריה מכר

 יעקוב חי שאצלה סבתו אל גבו על אותו
 שמכרה הסבתא, הבאות. השנים שלוש במשך

ל מסוגלת היתד, ולא חלתה בשוק, תבלינים
הסוכנות אל הלך ויעקוב אותו פרנס

ל עוזרים אתם ״למה עזרתה. אח וביקש
 ״מפני במרירות. שאל לא?״ לי ורק כולם

לו ענה לא,״ ואתה חיילים יהיו שכולם
 מספר חודשים היה זה הסוכנות. פקיד
המדינה. הקמת לפני

ברירה מחוסר החוף. על זר ידיד
לר אתה יצא ילדים, בעגלת יעקוב ישב

המור ראשו את מכסה כשהוא העיר חובות
 בשעה אף קיבל לא נדבות מבושה. כן

שאם ״ידעתי יאוש. לאחר היה שמצבו
 ואשאר סוף לכך יהיה לא בזה אתחיל
 אחד, שיום עד ימי.״ כל נדבות מקבץ

ה בו פגש לשפת־הים, בוקר לפנות כשהלך
הת הזר סלומון. אריה התל־אביבי מהנדס

 עזר אותה נטש לא ומאז חייו בתנאי עניין
 פנה סלומון של בעזרתו הזדמנות. בכל לו

 כי שקבעו אורטופדיים, רופאים אל יעקוב
לעז נזקקת שאינה עבודה, לכל מסוגל הוא
הרגלים. רת

 מלאכה בבית יעקוב עבד אף זמן־מה
 את כשקנו לרחוב הושלך אולם לטזדיה,
 שנים שש לפני חדשים. בעלים המקום

 עיראק, ילידת ),25( מעתוקה את לאשר. נשא
 סלומון לרביעי. מצפה ילדים, שלושה הוליד
ו עתונים למכירת תלת־אופנים לו סידר

 ליום. לירות שלוש כיום משתכר יעקוב
 מלון ליד אופניו עם יעקוב כשעבר השבוע,

ישראלי. ידיד עם תייר מהמלון יצא זן,

 נוסע מדוע הישראלי לו שהסביר אחרי
 התייר לו נתן המוזרים, באופניו יעקוב
 פעם בכל להוסיף הבטיח אחדות, לירות
לביקור. שיבוא

 על יעקוב חוזר נדבות,״ רוצה ״אינני
 לכולם כמו לי ״שיעזרו שלו, השקפת־עולמו

בל אסתדר אני מכובד. מקצוע ללמוד
עדיהם.״
ת פני□ שו ה הד א ר מ ב
 היתד■ ),30( צ׳רנובילסקי חנה של רוחה

 של ליופי לסלון נכנסה היא עליה. רעה
 ״אני המקום: מבעל ביקשה פרידמן, אהרון
 טובה סיבה לה היתד, טוב.״ סלסול רוצה

 עזריאל, בעלה יפה. להיות לרצות כדי
סי מראה החל שנה, 13 לפני נישאה לו

 פניות בחברתה. קוצר־רוח של ברורים מנים
עוז היו הפתח־תקואי ליופי למכון קודמות

תמיד. רות
 פרידמן, הורה המאוחרת השעה למרות

 בה. שתטפל צעירה לעובדת המכון, בעל
כחל נוזל הארונות מאחד הוציאה העובדת

 חנה. של ראשה על אותו שפכה חל,
 השבוע סיפרה מכן לאחר שאירע מה על

הצעירה: האשד, הזה העולם לכתב
בקש הראש. לי שבוער פתאום ״הרגשתי

 ענתה היא אבל אותי, שתציל מד,עובדת תי
 המוח. את לה אבלבל ולא בשקט שאשב

 מולי. אותו והחזיק מאוזרר הביא פרידמן
 כולי. נשרפת שאני הרגשתי עזר. לא זה

 והקאתי נפלתי בדרך הביתה. הגעתי בקושי
 קרעתי מכאבים, השתוללתי פעמים. כמה
עזר.״ לא זד, אך הבגדים, את

ה טיפול של נמנעת הבלתי .התוצאה
 במקומות נשרו חנה של שערותיה יופי:
בראשה. קרחות השאירו רבים,

היתד, נורסליים. לא אישות חיי
 חנה, הבעל. של לסלידתו נוספת סיבה זו

 הגישה בעלה, של ריחוקו את בעליל שחשה
 בפתח־ הרבני לבית־הדין תביעה אביה בעצת
 בפני מזונות. המתחמק מהבעל תבעה חקור״

 את המוכה האשד. גוללה הרבנים שלושת
 חיי־ עמי חי לא הוא המקרה ״מאז יסוריה:
 במוסך טוב מרוויח הוא נורמליים. אישות

 נשים על מוציא הוא הכסף כל את אך שלו,
 זרה, בחורה הביתה הביא בהעדרי אחרות.

עמה.״ בילה
 התביעה, על לענות מוכן היה לא הבעל

 עם השלים במשפט, להסתבך לא כדי אולם
 כל את חנה הפנתה עתר, חוץ• כלפי אשתו

 שגרם ליופי הסלון בעל כלפי מרירותה
 על תביעה הגישה שעבר בשבוע לכעורה.

 גרימת על לירות אלף 19 של סכום
ובושת. סבל גופני, נזק

 לתביעה. גמורה בשאננות התייחס פרידמן
 בחן, חברת של בטוח תעודת היתד, בידו

 הנגרמים הנזקים על לפצותו היתד, שצריכה
 כש־ ,השבוע אולם המכון. החזקת עקב לו

 המכון בעל ספג התביעה, על להשיב חוייב
 שבידו פוליסת־הביטוח על בלתי־צפויה. מכה

 לחתימתו. מעל שהוכנס נוסף, סעיף מודפס
 נזק מכל הביטוח חברת הסתייגה זה בסעיף
 בלקו־ מטיפול כתוצאה המכון לבעל שנגרם
חותיו.
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ם ,פז קלי סוי סו 17.ב כי

ה ת סע א ו פה? נ ו ר לאי
לא איפה לראות, מה לבקר, היכן התדע

 המטבע מעט את לנצל לבלות? ללון? כול?
 יעילות של במקסימום שברשותך, הזר

וחסכון?
מאת כאירופה׳׳ לתייר ב״המדרין*

 בהוצאת לאור עתה זד, שיצא כוכבי, ס•
 לכל תשובות תמצא ירושלים אחיאסף

הנ״ל. השאלות
 עולה הוא מאשר כמה פי ותחסוך תהנה

 ותמונות. מפות של שפע ),5.800(
 עברי־אנגלי־איטלקי־צרפתי. קצר מילון

 תל- ושות׳, כהן לוני הראשית: המכירה
הספ מוכרי כל ואצל ,5 נחלת־בנימין אביב,

בארץ. רים
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