
 הכביש מתל־אביב. נסיעה דקות שר **
 מכוניות. הומה אשדוד לכיוון הראשי <
 המטרו־ המכון צומת אחרי מטרים מאד.
 עצים לאורכו, לשביל־עפר. פנייה לוגי,

 נוספים מטרים מאות אוהבת. ביד מטופלים
 שכאילו עולם אחר, לעולם מעבר — פנימה
או ארץ־ישראל, של מנופה וניכחד הולך

 דור של ואהובה ישנה ארץ־ישראל תה
הנפילים.
 אום* אליקום ד״ר שייך זה לדור ואכן,

 מזרחי, כרמל יקבי מנהל ),65( טשינסקי
 דור לשעבר, ראשון־לציון עיריית ראש

 חקלאי של בנו בן חקלאי בארץ, ■שלישי
 בוגר פתח־תיקווה, יליד מרוסיה. שעלה

 בראשון־לציון, איכר היה הרצליה, גימנסיה
 ב־ המקומית המועצה של הראשון נשיאה

כפר־סבא.
 העצים. בין החבוי הבית בשער ניצב הוא
 שיער סנדלים, לבנה, חולצה חאקי, מכנסי

ברוח. מתנופף לבן
 כל, בפי מכונה הוא כך ״הדוקטור,״

שבאו הרבים האורחים את ב״אהלך מקבל

)ווסטשיוסה׳
מהתיק׳ אחד

של החקלאות
שוב רוצה היי
את להחזיר

העירוניים נכדיו
הטבע לחיק

אוסטשינסקי, אליקום ד״ר של בתו היא כותן. ויהודה דפנההשני הדוו
קודמים, מנישואים ילדים שני לה פירסוס. חברת מנהל הנא

 המשנתף, בנם הולדת לרגל נערך הטבע בחיק המיפגש קודמים. מנישואים ילדים שני רו
 פירות. מלאה ־בריכה למעלה: במרכז אוסטשינסקי. אליקום ד״ר למעלה: בתמונה אריאל.

י**__

 בנם אריאל, נכדו הולדת את ׳איתו לחגוג
 מנהל כותן, יהודה ובעלה דפנה בתו של

 נכדים חברים, של בנים פירסום. חברת
 מנשק, מחבק, הדוקטור חברים. אותם של

 דימעה מוחה הזאטוטים, את אל־על מניף
בסתר.

 אוסטשינסקי, ד״ר של החולשות אחת כי
 כאב לו הגורמים ילדים אותם ילדים. היא

 מסורת את נוטשים הם כיצד בראותו עמוק,
החקלאים. ההורים

 רצים הם לנוסטלגיה. זמן אין לילדים אך
 מי־באר של בריכה אותה לבריכה. פנימה,

כתיקונם בימים המשמשת כקרח, קרים

 קצי במכנסיים דפנה, של בתה 141111
 מקל עם מנסה וגופייה, רים ״111

המלאה. בריכת־המים מתוך פירות לדוג

ממי
במים, דג

 מרגיש דפנה, של 11 ה־ בן בנה
כ אוסטשינסקי סבא במטעי
ובחגים. בשבתות רק אבל

 השבע, בת המנומשת בתו 1111111
* ע י \1 ב מראה מתן, יהודה של 1

שנפלה. החלב שן מקום את גאווה

יהודה, של בנו החמש, בן ־1]|71\
כיבד ושוב. הלוך התרוצץ 1י1י1י
מהעץ. ופירות מתיקה בדברי חבריו ז


