
 שהוא פעם בל איתו אבוא לא שאם עלי
לבעלי. התמונות את ימסור הוא לי׳ יגיד

 את אותי צילם שהוא חושבת ״אני
 שהיה אחרי בחורשה, אז האלה התמונות

 האלה התמונות בגלל סם. איזה לי נותן
 והייתי הילדות את פעם כל עוזבת הייתי

 השכיר יעיש יהודה לתל־אביב. נוסעת
 הייתי לשם. אותי מביא והיה חדר שם

 מטורפת כמו ורצה שלי הבית את עוזבת
 התמונות. את יגלה לא שהוא כדי רק לחדר

 לחדר אבוא לא שאם עלי מאיים היה הוא
 הוא ואז לבעלי התמונות את יראה הוא

 צילם שיהודה כמו עירומה, אותי יגרש
אותי.״

 האמין שמעי מאיר מפורסם״. ״נואף
 המשיכו כאשר אבל אשתו. של לסיפורה

למש אותה לקח בדואר להגיע המכתבים
 לשוטרים גם סיפורה את שתספר כדי טרה,

 יהודה הקברים קבלן נגד לתלונה בצירוף
יעיש.

 מהשכנים אחד ״גם שושנה: סיפרה
מהתמו אחת בדואר קיבל כי גילה שלנו

ונמ נמשכה במשטרה החקירה שלי. נות
 לי. האמינו לא השוטרים בהתחלה שכה.

 מרצוני. יעיש יהודה עם שהלכתי חשבו הם
 גם יעיש. לי שעשה ממה רק לא סבלתי
 דבש ליקקתי לא קשה. לי היה בבית
 כבר שלי החיים הזה. הגילוי אחרי בבית

הרוסים.״
 שהוגשה מבלי נמשכה המשטרה חקירת

 תלונתה בעקבות יעיש נגד האשמה כל
 אם כי החליט שמעי מאיר שושנה. של

 יפנה הוא להתערב, רוצה אינה המשטרה
 וכתב מאיר ישב הראשית. הרבנות אל

 הראשי, הספרדי לרב ארוכים מכתבים
 ולעוד למועצה־הדתית יוסף, עובדיה הרב

 אל גם פנה השאר בין אחרים. רבנים
 החברא־קדישא יושב־ראש לסלו, יעקב

 חפירות קבלן את לפטר תבע בתל־אביב,
 ״נואף כדבריו, שהוא, מפני יעיש הקברים

מפורסם.״
 את הרגיש הפעם לגירושין. סיוע

 עורך־הדין באמצעות נפגע. יעיש עצמו
 נגד משפטית תביעה הגיש מקרין דרור
 לשון־הרע, חוק לפי שמעי מאיר שכנו
 כי נאמר בו מכתב מפיץ שמעי כי טען
 במיוחד, מפורסם ״נואף יעיש, יהודה הוא,
 בכל משתמש לבעליהן, מתחת נשים הצד
 בהן להתעלל כדי להשקותן סמים מיני

 ומראה אותן מצלם עירומות, ומפשיטן
 למושכן כדי אחרות לנשים התמונות את

ב עוד נאמר אחר-כף, אלה.״ למעשים
ה כנושא המשמש מאיר שהפיץ מכתב

 הנשים לבעלי יעיש פונה יעיש, של תביעה
 תשלום תמורת ומציע ברשתו שנפלו
 את לגרש להם לסייע שיוכלו פרטים

נשותיהם.
 שמעי שלו: בכתב־התביעה יעיש טען

 לכל מעל והוכח נעצרתי כי במכתבו טען
 אומנם הנ״ל. המעשים את ביצעתי כי ספק

 דבר את הכחשתי אך לחקירה, נעצרתי
נגדי. נוספת תלונה כל עוד ואין התלונה

 לבית־ יעיש הגיש לתביעה בצירוף
 שמעי מאיר שמפיץ המכתב את המשפט

 שמאיר זה עכשיו דורש שהוא מה כל נגדו.
 על ל״י 5000 של סכום לו ישלם שמעי

 התנצלות מכתב ישלח וגם שם־רע הוצאת
 מכתבי את שיגר אליהם האנשים לכל

שלו. הפלסטר

אדם דרכי
מח1הצ מן האיש

 לוי עזרה חי חייו מרבית
תנועה אי ע?

 בתל תנובה בצומת הדוהרים הנהגים
 ביותר ההומים הצמחים אחד — אביב

 התרגלו כבר — לעיר מצפון בכניסה
הרמ מתפאורת כחלק ערב, ערב למחזה.

 שבמקום, הגבוהים החשמל ועמודי זורים
מוזר. איש גם שם נמצא
 שבמרכז התנועה אי על יושב הוא

 קרטון, תיבת או שק גבי על הצומת
 כדורי ניילון, שקיות תיבות, מוקף כשהוא

 בלונים בידו ומחזיק צבעוניים פלסטיק
 כעטרה. ראשו מעל המרחפים ססגונים
ה רעש ורוגשת. הומה מסביב התנועה
 קרובות לעיתים אוזניים. מחריש צופרים

 ממש. לאפו מתחת תאונות מתרחשות גם
 לוי, לעזרה נוגע אינו כאילו זה כל אבל

תנובה. מצומת ה״יש
מכו כשרק הקטנות, הלילה בשעות גם
 ומכוניות בכביש חולפות עוד בודדות ניות

 תנובה מחלבת אל מהמשקים מגיעות החלב
 לוי עזרה את למצוא אפשר עוד הסמוכה,

הצומת. במרכז יושב
 לחשוב אפשר עוזרת. עם להתחתן

 אך הבלתי־מרוצים. על נמנה עזרה כי
תבי לוי לעזרה אין 33 בגיל הוא. כך לא

 עם עלה 1949ב־ מהחיים. מופרזות עות
 כפועל עבד כשבגר מתורכיה. משפחתו

 אחר־כך דובק. לסיגריות בבית-החרישת
 כמה ובעוד ברעננה חקלאי פועל היה

 בדיוק. זוכר אינו שמותיהם שאת מקומות
 החליף הוא האחרונות השנים בעשר אבל
 כדורים ממכירת מתפרנס מקצועו, את

ובלונים.
 מרכולתו עם מסתובב הוא היום בשעות

 צועק כשהוא בתל-אביב המרכזית בתחנה
 לפעמים, !״בלו־נים !״בלו־גים :בקול

 באוטובוס נוסע הוא חלש, כשהמחזור
 שם. סחורתו את למכור ומנסה לחיפה

 ל״י עשר בסביבות מסתכם שלו המחזור
 מיצרכים מספר לקנות לו המספיקות ליום.

 על פיקניק ערב מדי לערוך כדי במכולת
תנובה. שבצומת הדשא

 לוי, אומר עוזרת!״ עם מתחתן ״הייתי
 כדי יפה הכי הבית את לוקח ״והייתי

 פעם כסף. מספיק לי אין אבל איתה, לגור
 רצינו גם שנים. הרבה חברה לי היתה

לבד.״ אני שנים עכשיו, אבל להתחתן.
 העיריה. פקחי אותו מטרידים לפעמים

מה אותו לסלק שוטרים מנסים לפעמים
 תשומת־לב את מסיח שהוא בטענה צומת

 נוטל לוי לתאונות. לגרום ועלול הנהגים
 הצבעוניים והבלונים הכדורים את אז

 שבמעבר לאי־התנועה דירה: ועובר שלו
 תחנת ליד פתח־תקוה, בדרך החצייה
ארלוזורוב. רחוב של הרכבת
מחפש הוא בהם הגשם, בימי מלבד

 הכתובת זוהי מדרגות, בחדרי מיסתור
 חולפים ושבים כשעוברים שלו. הקבועה

 אינסופיות כששיירות הפסק, ללא פניו על
 ושוב, הלוך עיניו מול דוהרות מכוניות של

ההתרח במרכז עצמו את לוי עזרה מרגיש
 לעולם הוא העניינים: ובצומת שויות

יותר. בודד אינו
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 !לנסוע לא ! טיולים שום !חשנוע לא
 ממשיך חחודש בתחילת שעברת חזעזוע

״ או־ אותותיו. את לתת
 על לחשוב די לא לם
 לך עושה שהמצב מה
 לעשות חייב אתה —

 זיכרי לשנותו. משחו
ב ליפול יבולה שאת

 בן עם בייחוד — פח
תפ אותו אריה, מזל
 ותחשבי באקראי גשי

 סימפטי לבלתי אותו
 תהססי אל בתחילה.

 מאוחר שיהיח לפני הקשר את לנתק
מאוד. רע רע, שבוע לאמנים מדי.

+ * •¥■

 להגשים הכוח את לך יביא השבת יום
ו הישנה תוכניתו את -

 לעומת ההיקף. רבת
התכ מן התעלם זאת,
והקטנו־ הבזוייס כים
הסו מן כמה של ניים

 לא הס אותך: בבים
 אל טובתך. את שוחרים

ב׳ ביום עסקים תעשה
ב תיתקל זה ביום כי

הי קומוניקציה. קשיי
עקובות. מעקיצת שמרי

¥ ¥ ¥

 ביחסיך בייחוד לן, מחכה נפלא שבוע
 ומשתפרים ההולכים

שהחלי בת״זוגתך עם
אי בסדר להיות טה
בזרו אותה קבל תן.
 במישור פתוחות. עות

 מתנהל הכל הפיננסי
 לבזבז, המשיך בשורה.

עו וכה בה ביו אתה
 אחת בבת לזכות מד

 כסף. של ניכר בסכום
 בנאמנות לעבוד המשך

 את מעריכים שלך הבוסים ובמסירות.
ש שבוע מצפה תאומים, בת לך, זה.

היטב. זה את נצלי תענוגות. רצוף כולו

¥ ¥ ¥
 כי לעבודה. לחבריך להציק לא השתדל

 מאוד הקרוב בעתיד
ה רצונם לכל תזדקק

 המתוחים היחסים טוב.
ב ישתפרו זוגך בן עם

 בלתי פגישה עקבות
קרוב, ידיד עם צפויה
רב. זמן פגשת לא אותו

 עצמן על תיקח אל
ב מיותרים סיכונים

תי ואל כספים, ענייני
 להרפתקאות־נפל כנס

לבזבז. לא מאוד מאוד ותשתדל פיננסיות,

¥ ¥ ¥

 ואולי נוראה, במבוכה נמצאת בת״זוגך
 הצלחת שלא מוזר ממש במשבר. אפילו

 כה. עד בכך להבחין
מ לחלצה לנסות בדי

 אותו הקשח, מצבה
להס מתאמצת היא
 תסתער אל ממך, תיר

 אם כי חזיתית, עליה
 ממושך, באיגוף בחר
הט פעולות ביצוע תוך

 בך ;והסחה עייה
בעזר היעד אל תגיע
 תלבנו ויחד ממש, תה
 זוגתך, למען תפעל לא אם המצב. את

הש בבר החוצה לפרוץ עלול המשבר
רביעי. ביום או שלישי ביום בוע,

¥ ¥ ¥

ב המתחיל התנגשויות ומלא חזק חודש
 אל ממש. אלים, שבוע
:השם למען תריב,

 לאדם לגרום יכול אתה
 נזק ביותר שלילי לא

תי ואל מאוד. רציני
אתה :לתאונות כנס

לאסונות, לגרום עשוי
לכך. להתכוון מבלי
,תו שלא ספק אין אבל

 מיני מכל להימנע כל
ב אישיים, סיכסוכים

 ייתכן והאינטימי. האישי הכלכלי, מישור
 לפתור שאפשר סימפאטי, לא מישפט גס
הווו־ נלה והחחווזבוח. הבנה בעזרת רק
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 בקפדנות תתכנן אס לך, יזיק לא בכלל
 ה־ פועלך המשך את

 את ותשמור — עיסקי
בל לעצמך תוכניותיך

ל זקוק אתה אם בד.
 משפחה קרוב — כסף

 מבוגרת אשה אפילו או
מב ממון על עדיפים

לכ לך שמוגש חוץ,
הטר כדי תוך אורה
 אס יותר. קטנות דות

מו — באהבתו רצונך
 גם לכאורה, שתתענייני, טב

¥ ¥ ¥
מעי הרחוק העבר מן דמות עם פגישה

ומעו חושיך על בה
 נצל דמיונך. את ררת
לחלום, :לעתיד זאת

 תמורות לתכנן ליצור,
 מסוג ויצירה בחייך
 את אם לגמרי. אחר

תי אל היוצרים, בין
 או לריגשות״יואש כנעי

 של עניין זהו לדיכדוך,
אופי. של לא זמן,

 עם טלפונית התקשר
 לו מייחס ושאינך מביר שאתה אדם

בשטח לך יעזור הוא :רבה חשיבות
 להיזהר עקרב בני על לך. חשוב מאוד

 לבן. לבשי מיקריות. מנסיעות השבוע
¥ ¥ ¥

ש מאלו טובה לתקופה נכנסת הכל, בסך
רוו את אס לה. קדמו

סי הרבה אין — קה
 בודדה, שתשארי כויים

רוו שתהיי או השבוע
מו חודשים בעוד קה,

 הישמר קשת: בן עטים.
הע ניכרות, מהוצאות

 על־ידי להיגרם לולות
ידי על או פזיז צעד

___________ מצד ממחשבה. ליאות
ל- היית לא מעולם שני,

הרבה. וטיילי לבן לבשי אקטיבי. כל־כך

\ ____ * ______

 אתה אם אבל במיוחד, נוח יחיה לא זה
ל יבול אתה רוצח,

ה• כאב־חראש הסתכן.
 בטווח- חצרות ריגעי,
 עם הפגישות קצר,

 אלה בל — שונאיך
 תדע רק אם שקולים,
ההי על־ידי להתמיד

 וכוח- הרציניים שגים
 על-ידי שתפתח הרצון

 מיקרה התפנית. עצם
 עלול ובלתי-צפוי נעים

 של בתגלית תיזהר, לא אם להתגלות,
 מקצועית. קינאה של או אישית איבה

 מהתנהגותו. נפגעת שאת לו תראי אל
¥ ¥ ¥

 עי- כורך פינאנסיות הצלחות של חדש גל
כוחו התמוטטות מו

 ליטול תהסס אל תיך.
 לצאת קצרה, חופשה
 להכיר השדה, לאוויר
 אבל — חדשים אנשים

 תיכנע לא שני, מצד
ל הטבעיות לנטיותיך

 כדי ההווה את חסל
מעור למחר להתמסר

 פגישה — דלי בת פל.
 אחריה תביא מיקרית

 מאוד. ומאושרת ממושכת גדולה אהבה
¥ ¥ ¥

לקרא לבוא מובן שהוא לראות תיוובחי
ב חבגח ולגלות תך
 לא חוא לך. הנוגע כל

 את להסתיר יוכל
ש כשתבחיני מבוכתו

 יום אליך. נמשך הוא
 השיל- יום הוא שישי

 מעורער חבלתי טון
 ביום עשוי הוא שלך.

 מח לבל להסכים זה
אפי- רוחך, על שעולה
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