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ם דרכי אד

פחות ששווה אורח
 פוסן דויד מתגלגל -שגים25 זח

 — נדבות מקיבוץ וחי ברחובות
 כתובת ל?א

אדיה דפנות או כה דנור
 16ב־ חסר־בית. קבצן הוא סוסו דויד
 ה־ מחסדי מתקיים הוא האחרונות השנים

ה בתחנות־האוטובוסים עוברים־והשבים
 בלויי לבוש הוא הארץ. בערי מרכזיות

ב שומע אחת, בעין רואה אינו סחבות, 4
 נודף ומגופו הרחוב שפת היא שפתו קושי,

המו מן אינה המיקלחת כי המעיד ריח
לעצמו. להרשות יכול שהוא תרות

 הגדול העלייה בגל ארצה עלה סוסן
 היה הוא : 1952 בשנת מצפון־אפריקה

 אביו(שנפ- עלה עימו ויחד ,25 בן רווק אז
 אותה עולי כשאר יותר). מאוחר טר ן

 זו היתד. למעברה. דויד נשלח התקופה
 עבד הוא לטבריה. הסמוכה צמח, מעברת
 שחוסלה עד חקלאיות, בעבודות כשכיר

מסע־התל־ נפתח חיסולה ביום המעברה•
י הארץ. ברחבי סוסן של אות י

ב היהודית לסוכנות נשלח בתחילה
 מקום־ מצא לא בצפת לצפת. ומשם חיפה,

 זמני, דיור מצא חבר עם ויחד מגורים,
צע טילטולים, אחרי כצבעי. עובד והחל
 במושב דירת־חדר לו סודרה ותחינות, קות

 ציוד לעצמו רכש מתארגן, החל הוא שפר.
 עוד ברשותו שהיה מיה על נוסף ביתי

 מקומו, את שמצא היה דומה מארץ־מוצאו. !
 מעבודתו ישב אחד בהיר שביום אלא

 הוא ושדודה. פרוצה דירתו את ומצא
 לתל־ נסע ייאושו ברוב חסר־כל. נותר

 לעבוד והמשיך התימנים בכרם גר אביב,
הצבעות. — במיקציעו

 מליקויי־ משיגרון, סוסן סבל, אז כבר
 שנים 15כ־ לפני וממחלת־עיניים. שמיעה

 הוא הבריאותי. במצבו ניכרת הרעה חלה
 עליו אסרו ובצאתו בבית־חולים. אושפז י-

מת הוא מאז לעבוד. להמשיך הרופאים
 מקיצבת־סעד ומתקיים ברחובות, גלגל

זעומה.
 משוטט החל הוא כדורגל. כמו אדם

 ואחר- ליצרת־עילית לטבריה, נסע בארץ,
נדבות, מקבץ החל שם לבית־שאן. כך

 מקום- את פעם מדי משנה שהוא תוך
 חיפה רחובות, לתל־אביב, עובר עבודתו.
חלילה. וחוזר אחרות ולערים

 מצבו עם השלים לא סוסו דויד אך
 ל־ מיכתבים משגר החל הוא האומלל.

 ל־ לשרים, הממלכתיים, מוסדות־הסעד
ולמבקר־המדינה. מישרד־ראש־הממ־שלה

 כות־ עבורו והדפיסו ניסחו המיכתבים את
 היושבים (מאלה מיקצועיים בי־מיכתביס

 בתי־מיש־ וליד בערים מרכזיים ברחובות
היחי בקשתו כמובן. תשלום תמורת פט),

 צנוע, פתרון־דיור עבורו ישיימצא היתה דה
 בתנאים לחיות הכלים את בידו ושיתנו

 יש־ אלא במדינה. אזרח ככל אנושיים,
 אחד ממשלתי ממישרד התגלגלו מיכתביו

 נמצא לא מעשי מיתרון וכל למישנהו,
למצוקתו.

 להתגלגל סוסו המשיך תקופה אותה כל
ה כיפת תחת לישון הערים, ברחובות

 מידי בחורף. זולים ובמלונות בקיץ, שמיים
 כלשהו רחמן אדם אותו אוסף היה פעם

 כך במיפעלו. אותו משכן או לביתו,
 וב־ טבריינית במאפיה .זמן־מה התגורר
 בתל־אביב. אלנבי ברחוב זולה אכסניה

 איבד הוא והלך. הידרדר הבריאותי מצבו
 שמיעתו אחת, בעין כו־שר־הראייה את

צפד. עורו והלכה, נפגמה ,
 לא סוסו ארוכות. שנים הדבר נמשך כך
 נשלח הוא לעזרה. לזעוק'ולהתחנן חדל

חוד כמה שלפני עד למישרד, ממישרד
 דיור לקבל זכותו סוף־סוף הוכרה שים

 דירה קיבל והוא מישרד־השיכון, על־ידי
בטבריה. ד׳ בשיכון

ה לקיצן. תלאותיו באו לא בכך אך
 אין פריט. כל ללא ריקה, שקיבל דירה

 אמצעים ולא שמיכה, אפילו או מיטה ובה
לבישול.
 תבשל ואיך תשב, ואיך תישן, ״איך

 בחוסר־אוגיס, שואל הוא תלבש,״ ומה
 לארץ •שבא ״עולה־חדש בזעם. מהול בייאוש

 25 לנו שיש אנחנו, אבל הכל! מקבל
ל ממקום אותנו מגלגלים בארץ, שנה

!״כדורגל מאיתנו עושים ! מקום

ה 0!1חווו וזנויובץ 2057חו
ת ש ק ש 2057 ק

ל ע פ א ונסה דינזיונך את ה צו ו  לנ
 אשר מתאימה, כותרת שלמטה לציור

 הצעות בו. רואה ה ת א מה תסביר
 :הכתובת לפי לשלוח יש לכותרות

תל־אביב. ,135 ד. ת. ״קשקשת״,

:מאוזן
 מגדולי .2 האנגלי; הא״ב מאותיות .1

 .9 גדול; כעם .7 בימי־קדם; הכובשים
 אפריקאי; תוף של מחציתו .10 גן־חיות;

 במקום .15 השבטים; מן .13 כולל; .12
 (ש״מ); נודע צרפת במאי־קולנוע .16 ההוא:

 כן, .18 בימי־קדם; הנשים מתכשיטי .17
 ל־; •שייך .21 בלוטת־הנקה; .19 בספרדית;

 כתובים נביאים .23 יפאני; מטבע .22
 ההודים; מן .28 לשון־הרע; .25 (ר״ת);

 במקיצת! חם .32 כוחו; אפס .31 תפוז; .29
 עובד־אדמה; .36 בתוכו; .35 בתוכך; .34
 .45 מעובד; עור .44 סיפון; .41 פרוסה; .39

 לבוש־שרד; .48 בהזיות; •שגה .47 לכאן;
מלא .53 קוצני; בעל־חיים .51 אביון; .49

 .57 ויכלו; התמודדו .56 יורדי-הים; כת
 סיפור .61 במים; שקע .60 ראוי; מתאים,

 עשוי־למחצה; .63 עגנזן; ש״י של ידוע
 בוא .66 מילת־תנאי .65 היתמרו; .64

 .72 מרגיש; .70 סימלי־יחידה; .67 הנה!;
 בהרי- קיבוץ .76 הגפיים; מן .75 שיעור;

 ר*שף; .80 כינוי; .79 זאת; .78 אפריים;
 .86 גלדיאטור: .85 מחוספס; .83 ישן: .81

 המיקרא: בתקופת אציל .87 בעמק; קיבוץ
 .90 אבינו; אברהם •של בבריתו הביא .88

 .95 בטוח; ברור, .92 פתי; .91 •שמא:
אחוריים. .97 פריד; .96 חומת־מים;

:מאונך•
 הבית ואת ירושלים את החריב .1

ה מכינויי .4 גדול; כלי־מיתר .3 השני;
 לחוף עיר .6 בערבית; •שער, .5 אלוהות;

 .11 איטלקית: גבינה מין .8 ים־המלח;
 ששייך .15 מירמה: .14 נבל; .12 ארץ;

 נעליך!; חלוץ .21 מתגורר; .20 לרקיע;
 .27 דתית; קבוצה .26 ש־; כיוון ; 24

 קורת־ .29 מילת־תנאי; .28 הווייה; קיים,
 אנגלי סופר .33 עיגול; .32 כתם; .30 עץ;

 המיתולוגיה מגיבורות .37 (ש״מ): נודע
 מילת־ .39 במפתיע; צץ .38 הגרמנית;

 צייה; .43 מתכופף; .42 גוף; .40 שלילה;
 מ־ .46 בו־זמנית; דו־סיטרית מתרחש .45

 .50 הבקר; מלכסיקון .48 כלי־המיטבח;
ב מצב .52 העין; מחלקי .51 נוח; מבני

אווי תחבורה .55 מקל־כביסה: .54 פוקר;
 (הפוך); מילת־ברירה .59 לאן; .58 רית;

 פיניש; סיום, .68 מימטר: .64 ״*שוק״; .62
נמו סוללת־הגנד, .70 מצבת־זיכרון; .69

 כלי- .84 ישפריץ: .72 תשורה: .71 כה:
 .79 מילת־חיוב; .77 עולז; .76 קטן; •שייט

 .82 עשרונית; מידת־מישקל .80 פאלחה:
 .89 מייוחדת; משמעות חסרת .84 צינה;

 .93 עמוקה; חפירה .90 באפריקה; מדינה
ים. מוקפת יבשה .94 אס-הפנינה!

 לי. צילי — לי אני אין אם •
י ג חולון ,8 קפלן רח׳ כהן, א

 :התשיעית לכנסת הבחירות !•
״חושבים עושים — ״רגע . . .

רח׳ מימון, עופרה
 ראשון־לציון ,32 הירשפלד

ב בעצמו צופה הזוחל הפיחות !•
טלוויזיה.

,14 הס רח׳ כלכר, סמדר
קריית־אתא

אופקים. בהרחבת שעוסק אחד •
 יהודה רח׳ עמי, כן־ שירי

תל־אביב נווה־אביבים, ,36 הנשיא
עצמי. היפנוט •

 אילת רח׳ לסינר, ישראל
בת־ים רמת־יוסף, ,19

ת של גדול מבחר ם תמונו של ופלקטי

אסי הקל — ו המודרני הציור גדולי

ו- פלקטים של מקצועית הדבקה

תמונות.

101 אלנבי ס״, טו רח׳ ת״א, ״לו

הגדול) בית־הכנסת (מול
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 חמים בתים מחפשים אנו
 החמודים חתלתולינו עבור

חיים בעלי צער אגודת

 יפו, ,30 פלמח רחוב
.827621 טל.


