
 אחריה. משוגע עכשיו, אותה אוהב נורא
דו רוצה את מה אז  ותני לעבוד צאי עו
 הוא מהם, תרדי לויצ״ו. שלך הילדה את
 כסף.״׳ לך יתן ולא כסף לו אין כה בין

אה פרי עידית, התינוקת בכתה פתאום
ה את ״לקחתי ויהודה. אילנה של בתם

 עליה הסתכלו השלוש כל ואז ביד תינוקת
 במה תראו, ,תראו לרצפה. נפלו וכמעט
 הן יהודה!׳ כמו ממש הקטנה, יפה שהיא

 שהציגה הזאת, והצעירה ממש השתוללו
 על עידית את לקחה זיוה, בשם עצמה

 שאני איתי לדבר המשיכו הם הידיים.
 ,תניחי אמרו ובסוף ואשתו מיהודה ארד

 רצח.״׳ כאן שיהיה רוצה לא את אם לו
ה מהביקורים, ונרעשת המומה אילנה,

 וז־די- יהודה נגד סמישטרה תלונה גישה
ברצח. איום על דברו ונושאי אם

ל וז־דיאס ואביבה יהודה כשנתבקשו
 אמרו: אילנה, של תלונותיה על הגיב

 לא כאלה. דברים שום יודעים לא ״אנחנו
■סי ■מספרת סתם והיא אחד אף שלחנו
ה על להגיב וז־דיאס כשנתבקש פורים•

 טילפנתי אני ״לא אמר: הטלפוני, איום
 אלי.״ שטילפנה שלה המשפחה זה אליה,

 וז־דיאם יהודה נגד הוגשה בינתיים
המחו בבית־המישפט למזונות תביעה

 פד יציאה וצו־עיכוב בתל־אביב זי
 וולך. דוד המחוזי השופט שהוציא הארץ,

 שו- מרדכי אילנה, של פרקליטה כשנכנס
ר׳  הבק- את להגיש השופט לישפת אל י
 בבקשה השופט הציץ יציאה, לעיכוב שה

 קרא- העניו. במה יודע אני ״כן, והגיב:
הב על וחתם הזה,״ בהעולם כך על תי

במקום. בו קשה

מנגנון
שיטת־הגילווד

פועלת
 וחצי. שנה לפני התחתן תורג׳מן בנימין

 וקיווה צעירים, זוגות לשיכון נרשם הוא
 את לשכן יוכל מספר חודשים שתוך
משלהם. גג קורת תחת הטרייה אשתו

 של בעלייודגג חדר לו שכר בינתיים
 חלפו החודשים תל־אביב. בדרום ישן בית

 בבית נולדה במקומה באה. לא והדירה
 נוספת. נפש תורג׳מן

למגורי וקשה צרה היתד. עליית־הגג

תורג׳מן משפחת
נקודות? לוקחים מאיפה

 לשלושה. וכמה כמה אחת על — שניים
 עודד דבר,״ ״אין נואש. לא בנימין אך
 ממשרד דירה נקבל מעט ״עוד אשתו, את

 בני-אדם.״ כמו לחיות ונוכל השיכון
בחוד חודש מדי מחשב. של בעיות

 משליש הדפום, פועל בנימין, היה שו
 לשכר- החודשיות הלירות 500מ־ שליש

וציפה. השליש הדירה.
 באה צפייה, של שנה חצי אחרי אך

השי ממישרד מכתב הגדולה. האכזבה
 צבר לא בי הצעיר ההורים לזוג בישר כון

 מ- בדירה לזכות כדי נקודות מספיק
מישרד־השיכון.

 ״צריך בנימין. ידע לא הנקודות מהן
 או עבודה, מחוסר לגמרי להיות בטח

קבל. דירה,״ מהם לקבל בשביל כזה משהו
 שיטת כי הסביר מישרד־השיכון דובר

 מצבו על נתונים פי על פועלת הנקודות
 הדירה. מבקש של ■והמישפחתי הכלכלי

 ■מחשב,״ דק הוא שמחשב בגלל ״אבל
 בנימין של בסיקרה שאולי ״הרי הוסיף,

 טעות.״ נפלה תורג׳מן
 יגלה אשד עד וימתין בנימין ישב כעת

נוס נקודות ׳מיספר קיימות אם המחשב
 היגם ואשתו הוא שמא או לזכותו, פות
 ממיש־ דירה לקבלת מדי אמיד צעיר זוג

רד־השיכון.

הביד״ו״ם. אחרון שר בנו
הארץ את לעזוב נאלץ הבוס (על

אותו שיקלוט ג׳ נמצא שלא אחו׳
 מאי־ נתנאל ארז החגיגות, למחרת ל״וים.
שכו בדירה המעטים מטלטליו את דוביץ׳

 הארץ. את ועזב תל־אביב בצפון רה
 טרגדיהב־ סתמית מסמליות יותר קצת היה
721*17 לחג

הבגיס
 ב- התזמורות השבוע שעברו עה ***

צב ואורות ראשון, של רחובותיה \4/
 פני על חלף מדרגותיה, את האירו עוניים

 זרקה ששיבה משופם, זקוף, גבר החוגגים
 ש־ למרות אותו הכיר לא איש בצדעיו.
ב חלפו ביותר הטובות ושנותיו ילדותו
 מאית־ נתנאל זה היה ממושבה. חצרות

הבי- אחרון של בניו צעיר ,52 ביץ׳,

 מאירוביץ נתןהנציב בת
 בטת ,1945ב־

 לבין הקיבוצית התעשייה בין מקשר שהיה
 הוא בתמונה הבריטי. הצבא שלטונות

 העליון, הנציב של בתו של בחברתה נראה
בגבעת־ברנר. בסיור (משמאל) מק־מייקל

מאירוכיץ׳ נתן

 שלה. 90ה־ ההולדת יום את ובפאר 1 בטכסים השבוע חגגה אשון־לציון ך*
 על־ידי לראשונה שאוכלסה הברון מושבת

ב פניה את שינתה ביל״ו, אגודת אנשי
 נותרו אבל הפר. ללא עד הדורות מרוצת

 הראשונות. ■משנותיה שרידים עדיין בה
ל הציגו אותם ההיסטוריים האתרים בין

ל מודעים שאינם ולתושביה העיר ילדי
 ביתו ישן, אבן בית גם נמצא תולדותיה,

הביל״זיים. אחרון מאירוביץ׳, ■מנשה של
 בשנת ■מאידוביץ׳ מנשה נפטר כאשר

הל לו נערכה שנים, 89 בן והוא ,1949
הממלכ ההלוויה זו היתד, ממלכתית. וויה
 ישראל. במדינת שנערכה הראשונה תית

 אחרי צעד וייצמן, חיים הראשון, הנשיא
 קום שעם מאירוביץ׳, של דיוקנו הארון.

 להביל׳׳ויי, משפחתו ישם את שינה המדינה
לדו זכר הקרן־הקיימת, בולי על הוטבע

רות.

צעיר
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בקניה. שירת העצמאות, מלחמת אחרי הארץ את עזב נתן תל־אביב. של היוקרה בעל לוי

 ■פעלי את חגגו בהם בימים כי עובדה
רד וחבריו, אביו  אחרון של בניו צעיר י

 ואכזבה, מרירות אכול מהארץ, הביל״ויים
 בה להיקלט הצלחה ללא שניסה אתרי

שנים. 23 של היעדרות בתום חדש, כעולה

טי שוטר ברי
בקניה

 נתנאל נושא עדיין ניירותיו ין ף*
 הישיש, אביו ■תמונת את מאירוביץ׳

האח חייו בשנת הזקן דשם שמאחוריה
 :להפליא ומדוייק מסולסל בכתב רונה
 מקומך — ביל״ו בן שאתה תשכח ״אל

במולדת.״
 לא נתן, בשם יותר המוכר נתנאל,

 שהגשים עד שנים חרבה חלפו אבל שכח.
והאר השלושים בשנות אביו. צוואת את

 של הזוהר מנערי אחד נתן היה בעים
ה 12ב־ כצעיר ראשון־לציון. המושבה

 שתי מאירוביץ׳ למנשה שילדו ילדים
 נתנאל), כשנולד 60 בן היה (מנשה נשותיו
 הישוב. שבצעירי הבועזים כאחד נחשב
למס בבית־׳ספר לומודיו את שסיים אחרי

רד חר  בים־המלח, האשלג בחברת לעבוד י
 תעשיית באשר ,1940ב־ בהגנה. חבר היה

 הבריטי, המלחמתי למאמץ גוייסה היישוב
ה שילטונות בין הקשר כאיש נתן מונה
בקי המזון תעשיית לבין הבריטי צבא

המנדטו הממשלה בסיוע שהוקמה בוצים,
.1946 עד שימש זה בתפקיד רית.

 ישב הוא, גם נאסר השחורה בשבת
חודשים. שלושה ברפיח המעצר במחנה

 בוועדת חבר היה המדינה הוקמה כאשר
 במרכז הדלק על כמפקח שימש הדלק,

ב המיפנה גם התחולל אז הקואופרציה.
חייו.

 מנשואיו ■נתן. התחתן 22 בן כשהיה
 כעבור .27 בן כיום שהוא בנו, נולד אלה

 אחרי קצר זמן ,1949ב־ התגרש. שנים 4
לחופ לדרום־אפריקה נתן נסע הקרבות,

 בארץ. שהכיר מח״ל מאנשי כמה עם שה
 דרום־אפ־ נערה הכיר ביוהנסבורג, שם,

 כשחזר בה. והתאהב לטה, מריה דיקאית,
 כדי לדרום־אפריקה להגר ביקש לארץ

 לא •שונות מסיבות לאשה. אותה לשאת
נת לדרום־אפריקה, הגירה רשיון קיבל

 שנים שלוש שבקניה. בניירובי בדרך קע
 אחר־ שם. הבריטית במישטרה שוטר היה
 חברת של מצליח ביטוח לסוכן הפך יכך

 באה לטה מריה גדולה. בריטית ביטוח
 שלו הביניים חניית לו. ונישאה לקניה
שנים. עשר התמשכה בקניה

 הבי־ אחרון של הזקונים ובן ייתכן
 היום עצם עד בקניה נשאר היה ל׳׳ויים

 הקולוניאליזם של נציג שם ומשמש הזה
 שקדמה המאו־מאו, מחתרת לולא הבריטי,
 בריטים כמו קניה. של העצמאות לקבלת
 ■משפחת גם פונתה מקניה, שפונו אחרים,

הע הועסק בה הביטוח חברת מאירוביץ׳.
המ שם שבקנדה. למונטריאול אותו בירה
 ביטוח, בעסקי לעסוק מאירוביץ׳ נט שיך

 לביקור שנים לכמה אחת ■קופץ ■כשהוא
בישראל.

 את לו סלחה לא הישראלית ■מישפחתו
שנתיים לפני הגיע כאשר אבל ירידתו.
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