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ד,בארי־ על שכונת־מנשיה עלתה ושוב
קאדות.
המת רווק )32( פישמן שמואל גגד
שב־ ■נטוש ערבי בבית שנה 15 מזה גורר

פישמן דייר־מפונה
— הוא ,היום

ה הרווק פישמן, עם לירות. אלף 20—30
 נומי־ חשבד, צדפינוי, נגדו שהוצא ראשון

בזול. לגמור דר
 עיים־ הדיירים עם סיכמה עתה עד אם
 ל״י, אלף 120 עד מאה של בסכומים קות

 אלף 45ב־ הדייר את לפטור הפעם החליטה
בלבד.

 לא התעקש במקצועו, גנן פישמן,
בזול. עצמו למכור

 כל ביתו את עזב שלא פישמן, סיפר
הפינוי: יום הוא רביעי, יום
 עמי־ לבין ביני ״המגעים כלם״. כמו״
 שרציתי מה כל שנה. לפני כבר החלו דר

 עמידר אבל לידות, אלף 45 היה אז מהם
 הזה. הסכום על לשמוע בכלל רצו לא

 אליה לעבור שיכולתי דירה אז ׳מצאתי
 העסק את סחבו עמידר אבל הזה, בסכום
הפס הדירות, -מחירי עלו בינתיים שנה.
 לא אני והיום שרציתי הדירה את דתי
אלף. 80מ־ בפחות דבר שום למצוא יכול

 ורצו מישפטים נגדי לעשות ״התחילו
 באתי, לא למישפטים בכוח. אותי לפנות

בי י ■מי׳שפט נגדו שעושים פושע אני מה
 ליישר טרקטור כאן לעבוד התחיל נתיים

צי על עלה העבודה בזמן השטח. את
 רוצה ר שעמיר הבנתי שלי. המים נורות
 להתלונן כשהלכתי בכוח. אותי לזרוק
 לא כלום לי: ואמרו עלי צחקו אצלם,
 אם ממנשיה אותך נוציא אנחנו לך. יעזור
לא.״ או ■תרצה

 שבאו הדיירים כל כי ■מתלונן פישמן
הו שולחן ובדפיקות בצעקות לעמידר

ל כשפנה כרצונם. תנאים ■מעמידר ציאו
 ביפו, סניף־עמידר מנהל יודייקין, נתן

 נענה: בנחת, העניינים את לגמור וביקש
ככלב.״ אותך יזרקו — לדרוש תמשיך ״אם

 דירה לחפש פישמן המשיך בינתיים
 בן־ ברחוב מתאים משהו מצא ולבסוף
 ל- פנה הוא אלף. 65 של בסכום יהודה,
 60ב־ העניין את לגמור וביקש עמידר

 הצעת על עכשיו עמדו עמידר אך אלף,
 את גם הפסיד פישמן בלבד. אלף 45ה־

בבן־יהודה. הדירה
 צר אליו כשהגיע אפסיים. סכומים

ש בשכונה, חבריו כל את גייס הפינוי,
 לצי- לעמוד ובאו יום־עבודה על וויתרו

והפינוי. השוטרים נגד דו,
 על הגיב שוצמן, מרדכי עמידר, דובר
הפר עניינו על מושג לי ״אין :המעשה

 להגיב ■מוכן אני פישמן. שמואל של טי
 עמידר של הכללית הפוליטיקה לגבי רק

 לפינויים. כאתר הוגדר השטח בנידון:
ל בית־מישפט צו בתוקף הופקע המקום
 פיצויים מקבלים המפונים ציבורית. מטרה

ועו הממשלתי המעריך להערכת בהתאם
הסכום.״ על לערער זכות, מדת

למישטרה מחסוס־שפנים
!״אנחנו מחר —

 עברה השמועה צו־פינוי. הוצא שכונה,
 כאיש כולם התייצבו, ודייריה ■בשכונה

הרווק. מאחורי אחד,
 של לעזרתו השכונה דיירי היחלצות

 תוכל לפיו תקדים למנוע נועדה פישמן,
ב מדיירים בזול להפטר עמידר חברת

 קיבלו פישמן, של מיקרהו עד שכונה.
 ולעתים דירה תמורת דירה המפונים כל

בסביבות נוסף, כסף סכום אף קרובות
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 אלי מתייחסים הם ״בטח, פישמן: עונה
 בית לבנות הדרך את בפני וחוסמים כרווק

 וחצי שנה כבר מאורס אני ולהתחתן.
 שלי העתיד על להם איכפת לא ועמידר
בכלל.״

 פרינציפ. ״זה :השכונה אנשי הוסיפו
 לגמור יהיה שאפשר להם יחשבו שלא

ש האפסיים הסכומים על האחרים עם גם
לפישימן.״ הציעו הם
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מה 14 בגיר  עולמית לסנסציה גו
לשתוק החליטה ענשיו - כרקדנית

פרצופח
 כישריו היא פסקלסקי רים **

ילי הישראלית, הרקדנית ישן״חדש.
ה הגומי כנערת שהתפרסמה פולין דת

 14 בת בהיותה כבר הופיעה ישראלית,
הפופו האמריקאית הטלוויזיה בתוכנית

תוכ- סאליבאן, אד המנחה של לארית

 הי> והמורה, הפנטומימאי — בוקר יורם
 2 קארוסל הפנטומימה בהצגת מופיעה

 והגמיג החטוב בגופה מגלמת היא בה
 דמו של גלריה ההבעה מלאות ובפניה

 הנערו הפאטאלית, האשה :נשיות יות
ה הבית עקרת האונס, קורבן התמימה,

 יגאל דור בת לרקדן שנים תשע מזה נשואה 28ה־ בת פסקלסקי מריס
ו11\ \  שעות אחרי ).2.5( וקרן )7.5( דניאל לשניים: אם והיא ברדיצ׳בסקי, /

 על הולך מהמשכורת ניכר ״חלק הבית. במשק מרים מטפלת ההופעה, של הזוהר
בקלות.״ ממנו להיפטר שאייאפשר כחידק זה ההופעה ״אבל מריס, מספרת בייבי־סיטר,״

ארצות־הברית. רחבי לכל ששודרה נית
 בתיאטרון גם הופיעה תקופה באותה
המשי ארצה ובשובה השבדי המלכותי

גו נערת כרקדנית בהצלחה להופיע כה
 גבירתי בהצגות השתתפה היא מי•

 ונעליים קאזאבלאן ואני, המלך הנאווה,
אדומות.

 הצד היה ארבטובה מיה של כחניכתה
 בכל קלאסי. בלט — מרים של החזק

 הדמיון מן המבקרים נדהמו הופעותיה
בארדו. לבריז׳יט שלה המפתיע

ה גיזרה מ סי ק  מ
כפולה לאם

 — חדש שטח מרים גילתה יום ך*
של ובבימויו בהדרכתו הפנטומימה. ^

 השט• האשה זנזונת, מלכה, משועממת,
 הקנאית, האשה והמפתה, החושנית נית,

 והאשה האוהבת האשה הנקמנית, האשה
הנערית.

 להקת לרקדן הנשואה 28ה־ בת מרים
ל אם היא ברדיצ׳בסקי, יגאל ״בת-דור״,

 הוא בהם שהגדול מקסימים, פעוטים שני
 בית עקרת היותה למרות וחצי. שבע בן

 מרים שומרת שניים, כפולת ואם למופת
 השובב, ופרצופה הנערית גיזרתה על

הגימנסיה. כבימי ממש

 של המוכתר המלך צ׳פלין, ״צ׳ארלי
,השתיקה בזמנו: אמר האילם, הסרט

״אמנות זאת —  פס- מרים מסבירה !׳
 החדשה. בדרכה אותה מושך מה קלסקי

 הקולנוע של תפארתו בשיא היום, ״גם
 האלמים הסרטים מתקבלים המודרני,

וחרדי ולורל מארכס האחים צ׳פלין, של


