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הלפרין* רפאל מסעדה פעל
עכברים זנבות על מלח

בהת מדבר בתל־אביב, זבולון ברחוב קטן
משש למעלה זה לרגע ״חיכיתי רגשות.

כש עכשיו, ודווקא יום. כל ספרתי שנים.
 חמישה עוד לחכות צריך אני הרגע, הגיע

בבית־הסוהר: לי אמר בני אבל חודשים.
קשים, סלעים שישה על טיפסתי כבר ,אני

קטנות׳.״ אבנים חמש רק לי נשארו
 רק לסיים הספיק מעצרו עד אשר זאב,

 את בכלא לעבור הצליח יסודי, בית־ספר
וצרפתית, אנגלית למד הבגרות, בחינות
 משפחת של בביתה סיפורים. לכתוב התחיל

 אותו ספר, של כתב־היד שמור אקשטיין
שיחרורו. אחרי לאור, להוציא זאב מתכונן

 פסק לא הידיעה, פורסמה בו רגע מאותו
מל החדרים כל מלצלצל. שבדירה הטלפץ

ברכות, בצירוף שנשלחו, פרחים בזרי אים
 לי שיש ידעתי ״לא המשפחה. ידידי מאת

אק־ יצחק אמר ידידים,״ הרבה כך כל
אותם הכרתי לא אשר ״אנשים שטיין.
אותי. ומחבקים לבית־הדפום באים אפילו,
ש־ שאמרו, מה נכון לא זה הרבה. סבלנו
נש אני בבית־הסוהר. זכויות־יתר היו לזאב

 אף זאב היה לא השנים 'שש שמשך בע
ושה־ נגמר, שזה העיקר אבל בבית. פעם
ממש. של אוניברסיטה בשבילו ר, ה כלא
חדש.״ אדם יוצא הוא

מו . א. כ מ הפסיקה כבר שמר שרה א
ה את עתה סופרת היא חודשים. למנות י

בנה. לבין בינה המפרידות הבודדות שעית
הזה,״ העניין על לדבר עלי אסר ״דני
מבית־ דן של יציאתו לפני יום שרה סיפרה

 אחת נגמרה הפרשה כל ״בשבילו הסוהר.
 אותו למחוק שחייבים פרק זהו ולתמיד.

אושר, מלאה כך כל אני אבל החיים. מן
העולם.״ לכל ממנו לחלק יכולה שאני

ה העבר על מתלוננת אינה שמר שרה
 שולח ״אלוהים אומרת: רק היא קשה.
 לשאת כוחות גם שולח הוא אבל צרות,

ש כך על מתלוננת אינה גם היא אותן.״
 לא לשעבר, הרצליה גימנסיה תלמיד בנה,
 מתגאה היא זה במקום בבית־הסוהר. למד

וה בבית־הסוהר, יצר דן אשר בפסלי־העץ
רב. כישרון על מעידים
 היא להדגיש,״ רוצה אני אחד דבר ״רק

 את שינה לא עלי שעבר מה ״הכל אומרת.
 הוא ילד אפילו אם למדינה. שלי היחס

שלה. ילד זה כי אותו, אוהבת אמא רע,
למדינה.״ יחסי הוא כך בדיוק

עסקים
האלוף ע□ הקרב

 הפונים אמיר, משפחת של דירתה תריסי
 החמסין בחבטה. נפתחו הפנימית, החצר אל

 החל היום, שעות׳ רוב משך שהעיק הכבד,
החלי הבית ובעלת הערב, לקראת נשבר

 יכלה לא היא אולם הדירה. את לאוורר טה
מ ליותר פתוחים החלונות את להשאיר

 תבשילים של חריף ריח ספורות. דקות
 אותה אילץ החדרים, את מילא ושיירי־אוכל

התריסים. את בחזרה להגיף
 של חלונותיהם היחידה. היתר, לא היא

בתל״ ,11 פראג ברחוב הבית דיירי כל
בן־ שברחוב הבית חצר אל הפונים אביב,
 שעות כל משך כמעט מוגפים ,192 יהודה
ה״ סף על נמצאים עצמם הדיירים היום.
יאוש.

 בחזית שולחנות. - גינה במקום
ה פורחים בן־יהודה, לרחוב הפונה הבית,

הל־ ברטי מסעדת של הנאון שלט עסקים.

 רפאל בהאבקות, מר־עולם של רכושו פרין,
ביממה. שעות עשרים כמעט מאיר ר,לפרץ,
 ה־ מסעדת את מר־עולם פתח מאז אולם

 לזירת־ המקום הפך שלו, שרות־העצמי
ב שהיתה המסעדה, את רכש הוא מאבק.
 חוזה על חתם אחדים, חודשים לפני מקום
 התחייב החוזה לפי בעלת־הבית. עם רגיל

 שלו החדשה המסעדה את להקים הלפרין
הקודמת. המסעדה בגבולות

 ל־ התברר הראשונים הבניה בשלבי כבר
ה בגבולות להצטמצם יוכל לא כי הלפרין
 שבחצר הברושים עצי את עקר הוא ישנים.

ל קרקע הכשרת של ובמסווה האחורית,
 אף לכך נוסף שולחנות. רחבת הקים גינה
או הפך החצר, של השני חלקה את כבש

ו ריקות אריזות ערם שם למזבלה, תה
משומשות. שימורים קופסאות

ה דיירי סככה. - מיבנה כמקום
 ריב ידעו לא מעולם אשר מסביב, בתים

ב לעיריה פנו הם לתסוס. החלו ומדנים,
 הבלתי־חוקיים, המיבנים את להרוס בקשה
 המזבלה, חצר את לנקות מר,לפרץ ביקשו

בה. שורצים החלו שעכברושים
 לא אולם זאת, לעשות הבטיח ד,לפרץ

הת הלילות שבאחד עד הבטחתו. את קיים
 את וסגרו החצר את ניקו ם, ד,שכנ ארגנו
האשפה. את לשפוך נהג בעדה הדלת

 הדלת את לפרוץ ניסה הלפרין התוצאה:
ב בראשו נפצע בה לקטטה גרם בכוח,
ל נזקק השכנים, על־ידי שנזרקה אבן,

).1336 הזה (העולם בבית־ד־,חולים טיפול
לר נאלץ שהחלים, אחרי אחדים שבועות

 את העיריה הורסת כיצד לב בכאב אות
 לאחר רשיון, ללא שהקים הנוחיות מיתקני

 הריסת על וציודה אותו קנם שבית־המשפט
הבלתי־חוקיים. המיבנים כל

קר שתמונות הבלתי־מנוצח, מר־עולם אך
 מסעדתו, קירות את מפארות בזירה בותיו

 ם במק! הקים החוק, את עקף הוא נכנע. לא
בסככת־בד. סגור מיבנה
ה הקירות כי המצב, הורע אך בכך
ה קולות מעבר את לפחות, חסמו, סגורים
ש המטבח, וריחות חצות אחרי סועדים
 השכנים. דירות לתוך ישר עתה התנפצו

המבק את אילצה הנוחיות חדרי הריסת גם
 מתחת חשוכות פינות להם לחפש רים

ה עצומת כנגד הסביבה. דיירי לחלונות
 ד,ל־ הגיש מהמקום, סילוקו שתבעו שכנים,

 מארבעים למעלה של אוסף לעיריה פרין
 רובם המתגוררים — דיירים של חתימות

המאש — בן־יהודה רחוב של השני מצידו
 עבורם. מיטרד מהודה אינה המסעדה כי רים
 פרנקל, בשם אדם של חתימה החתימות, בין

בחוץ־לארץ. לשנתיים קרוב הנמצא
ה מדח. שמים - לבער כמקום

 מעזרת לחלוטין השכנים התייאשו שבוע
 לבית־ לפנות החליטו העירוניים, המוסדות
ה של בהכנעתו עזרתו את לבקש המשפט,

אלוף.
מתלו כלום,״ עושה לא תל־אביב ״עירית

 ״שולחים אינים. בחוסר אמיר רחל ננת
 הם אבל העכברושים, את לבער חוליה

 יש לפעמים הזנבות. על מלח להם מפזרים
 האשפה, את לחסל רוצים לא שהם רושם לי
 בית־המשפט תעסוקה. להם נותן זה כי

ב אבל — קנם פעם כל לו נותן אומנם
התשלום.״ את מכסה הוא סטייקים שני

 טיפול שקיבל שעה שצולמה בתמונה *
שכניו. עם קטטה בעקבות באיכילוב, רפואי

1342 הזה העולם
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פרישמן פינת דיזנגוף
 שלנו המיוחד המשקה החג לקראת מיוחדים מאבלים

 אניני־הטעם מיפגש מאכלים, מיני 45 ומזרחי, ימתיבוני מטבח
 בתנור. דגים באשא, קציצות ספיר, מג׳דרה, שקשוקה, :להנאתך

הרזייה. לחסידי מיוחדים מאכלים

• רוסלם־ר אלינה
^31 סלכוז־ת  ו

 מד־יסון כגודסבג
אחד רקוד יכל
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 הקיץ עונת של החום הגיע •
ה את הכן החלה. הטיולים ועונת
 בדרכי יציאתך לקראת שלך ווספה
ל מאשר גדולה הנאה אין הארץ.

 עם קטנועך על בת־זוגך עם טייל
 מתל־אביב, מנחם, משל מגן־רוח

ם של מגן־רוח .82 הרצל רחוב ח  מנ
 וטיול נעיסם בילוי לכם מבטיח
בטוח.
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