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במדינה
)33 מעמוד (המשך
 נוער־ עם התרועע הוא הפשע. אל עבורי

 לא והסתבך לשכרה שוחה החל שוליים,
ההוק. עם פעם

 מאסר וחצי לשנה עבורי נשפט 17 בגיל
 שוחרר הוא תל־מונד. לכלא ונישלה בפועל

 הגדולה בחנינה מאסרו תקופת תום לפני
 שיחתרו עם ששת־הימים. מלחמת אחרי
 לשוב שלא ההחלטה עבורי של בלינו גמלה

הפשע. לזרועות עוד
 וכקבלן־ כפועל־בנין, עובד החל הוא

 רבות שעות טרומיים, בתים בבניית מישנה
 הטיפה ואל המפרכת לעבודה הקדיש ביום

 את לאישה נשא 21 בגיל שב. לא המרה
מיל הם אף תרמו המישפחה חיי ליאורה.

 והם ילדים שני נולדו הזוג לבני קומו.
ב עלובה, חדר בדירת להתגורר עברו
 פתח־ עיריית של הצעירים הזוגות שיכון

בקרית־שפרינצק. תיקווה
 מועדון עבודי שכר שנים שלוש לפני

 בריש־ בית־קפה בו ופתח שעריה בשכונת
 טובות בלי עצמי את לשקם ״רציתי יון.
 זה את עשיתי ״ובאמת סיפר, אחד״ אף של

יופי״.
 לבית־הקפה עבודי הכנים שנתיים לפני

 שמסביב ״ראיתי סנוקר. שולחנות שלו
 פותח אחד ״כל מסביר. הוא הפקרות״ הכל

 העיריה, על מצפצף רישיון, בלי עסק לו
 את אפרנס אני ממה פרנסתי. את וגוזל

לגנוב?״ אלך המשפחה?
 בטענות רישיון לו לתת סירבה העיריה

 העירונית, הפיקוח מחלקת ראש שונות.
 של ששטחו בפניו טען שמעוני יהודה
 ממרכז מרוחק שהמקום מדי, צר המקום

 ועוד מישטרתי, פיקוח מאפשר ואינו העיר
 החל גם מישהו ומשונות. שונות טענות
הש תושבי השכנים בקרב הסתה מנהל
 לסגירת עצומה על שיחתמו כדי כונה

 אהרון שכתב החיובי הדו״ח גם המועדון.
 לעבודה־קהילתית המחלקה מנהל פסטרנק,
 המועדון בקיום מצדד הוא בו בעיריה,

ש הדו״ח המצב. את שינה לא עבודי של
 ניג־ פינברג ישראל ראש־העיר אל הועבר

 בטענה להציגו סירב דובר־העיריה נז.
 את הסותר חדש דו״ח בינתיים שנכתב

הראשון.
 דו״חות לרשום פקחים שולח החל שמעוני

 בקשה הוגשה יותר ומאוחר עבודי נגד
 בבית־המישפט. למקום צו־סגירה להוצאת

ה שופט־השלום על־ידי שניתן גזר־הדין
ב לייבסון, אליעזר בפתח־תיקווה, ראשי

 יום 60 למאסר עבודי את דן אוקטובר
 נאמר לא ופינויו. המקום סגילת על ומצווה

המקום. את לפנות הסמכות מי בידי
 חודש מאורגן. התעוררות מסע

 מישטרת הסתערה פסק־הדין מתן אחרי
בו- של הסנוקר מועדון על פתודתיקווה ע

 בפקחי מלווה גדול, שוטרים כוח די.
 להוציא ניסה המועדון, על פשט עירייה
 מיש־ בני הביליארד. שולחנות את מתוכו
נפ אמו להתנגד. ניסו עבודי של פחתו
 ידם גברה לבסוף השוטרים. בידי צעה
אחור. נהדפה המישטתז עבודי. בני של

 אחר. טכסים המישטרה ניסתה למחרת
נע הוא במישטרה. לחקירה הוזמן עבודי

 ונטו־ מרדכי פקד הכין במקביל שם. צר
 כוח פתח־תיקווה, מישטרת מפקד רה,

 חמושים משמר־הגבול, באנשי מתוגבר
 וג־ התכוון זה כוח בעזרת ובנשק. באלות

 הנערים מידי המועדון את לכבוש טורה
עליו. לשמור שהופקדו והנשים
 בעוד התגלתה הכוח שהתארגנות אלא
 מיהרה עבודי, של אשתו ליאורה, מועד.

 וזה מאירוב פנחס עורך־הדין פרקליטו, אל
להו בבקשה בית־המישפט אל מייד פנה

 עבודי של בתיקו הליכים לעיכוב צו ציא
 בתיק המיסמכים בדיקת כדי תוך סעיד.
תמוהות. עובדות מיספר מאירוב גילה

 גזר־הדין את שינה שמישהו לו הסתבר
 בצו־הפינוי הוסיף השופט, של המקורי

 פתח־תיק־ עיריית ״בסמכות המישפט את
ב הופיע שלא המקום,״ את לפנות ווה

 למחרת כי הסתבר לכך בנוסף מקור.
 פנה המישטרה של הכושל הפינוי ניסיון

 לייבסון, השופט אל העירייה מפקחי אחד
 ה- את לצו־הפינוי להוסיף אותו שיכנע

הו השופט המישטרה.״ ״על־ידי פיסקה:
 או הנאשם נוכחות ללא זו פיסקה סיף

נציגו.
 ל־ עירעור הוגש אלה גילויים סמך על

ה שוחרר. עבודי המחוזי. בית־המישפט
 יכלו שעריה בני הוקפאו. נגדו הליכים

אך שלו. במועדון סנוקר לשחק להמשיך

 בו. מילחמתה את הפסיקה לא העירייה
 בעיתון שפורסמו השמצה מאמרי בסידרת
 אזרחים הביעו פתח־תיקווה של המקומי

 של מועדונו מהשפעת חרדה אלמונים
הת מסע זה היה שעריה. ילדי על עבודי

ושקוף. מאורגן עוררות
 זה מה מבין. לא ״אני עבורי: אומר

 חוק יש אם גן־ילדים? או עירייה פה?
 יש אם אבל כולם. נגד אותו שיפעילו

 דווקא נטפלים למה והפקרות, ברדק
 שיש מי כל ? להתפרנס אסור לי ! ? אלי

סוגרים.״ החלשים — פותח כוח לו
 אפילו החזקים, עם להיות בחר עבודי

ועוב בכוח. למישטרה להתנגד צריך אם
פתוח. שלו העסק — דה

אסונות
שנד,פד הפתיל־

 טיי?ה השלוש כת הילדה
ביתה, יד7 חמידרכה על

 סכוגית עלתה כשזפתע
המידרכה 7ע

 פתגם אומר בשלשות, באים האסונות
 לא להב צרוייה והמוסיקאית הזמרת ישן.

בפת או תפלות באמונות מעולם האמינה
 היתה ומתמיד מאז באימרות־כנף. או גם

 את לנווט שידעה וחזקה אופטימית בחורה
 סערות על עלתה כשזו גם חייה ספינת
 להתדרדר עומדת היא כאילו היה ודומה

תהום. מי אל
 אשתו את להב לואי הקול טכנאי כשעזב

 טוראל אלונה המוזיקאית לטובת צרוייה
 מוקדמת, הודעה כל וללא מפתיע באופן

 כל מהתרגשות. הבוהימה כל השתוללה
 עם נותרה היא מצרוייה. לבד הבוהימה

 החליטה טל, השלוש בת הפעוטה בתה
 חייה את ולשקם ארוכה נשימה לקחת

במחי-יד. שנהרסו
 עתונאים עם לשוחח היססה לא היא

 אותו האשימה לא מלואי, הפרידה על
 שקט באופן אהבתם פרשת את וסיפרה

ומאופק.
 צרוייה, החליטה שנפרדו לאחר מיד

 כנגנת שהופיעה איילת־השחר קיבוץ בת
 האמריקאי הפופ אליל של בלהקתו כינור

 שלה. הקאריירה את לחדש ספרינגסטיין,
 זמרות־אולפן, להשכרת חברה הקימה היא

 אושיק הזמרים של בתקליטיהם השתתפה
 הופיעה ואף בשן ויגאל פיק צביקה לוי,

ורדיו. טלוויזיה בתוכניות
 טל, לבתה כאם תיפקדה עת אותה כל

 לבלות נהגה צרוייה עולמה. כל שהיתה
לאול אותה לקחת ארוכות, שעות טל עם
לפני דבר. לכל כחברה ,איתה ולשוחח פן
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חזינסקי. ברחי חדרים 4 במת דירות רחזבוח: •
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העצמאות. ברחי חדרים 4-13 בנוח דיחת הרצליה: <
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נורדאו וקרית השרון בבת־ים,הוד המסחריים במרכזים חנויות
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