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סימון ,וזו נטלה אותה לביתה .אצל עליזד,
התגוררה באותה עת נערה צעירה אחרת,
רחל צארום.
האידיליה ההדוקה נמשכה כארבע שנים.
ואז ,יום אחד ,הגיע לתל־אביב המיליונר
היהודי־הולנדי ל .טיל ,תושב רוטרדם .ה
הולנדי בן ה־ 40התאהב במרים ,והחליט
לחלצה מן הסביבה המפוקפקת של נרקומ
נים ועבריינים מועדים .הוא הציע לה
לשאתה לאשה.
מרים נענתה להצעה ,והזוג נסע להולנד.
שם גילתה הצעירה הישראלית ,שמוצאה
ממישפחה דלה ומרובת־ילדים בלוד ,עו־
עולם־אגדות שעל שכמותו אף לא חלמה.
החבר שפך חומצה .אחרי שנולד
תינוקה ,גברו געגועיה הביתה .היא ביקשה
מבעלה שירשה לה לנסוע לביקור בישר
אל .מייד לאחר הגיעה ביקש ממנה חברה־
לשעבר ,מאיר כהן ,שהכירה עוד מן הת
קופה שבה חיתה יחד עם עליזה סימון
ורחל צארום ,שתעזוב את בעלה ותעבור
להתגורר איתו .מרים לא הסכימה .כהן
רגז על הדחייה ,ופרק את כעסו בשפיכת
חומצה על פניה של האשה הצעירה .היא
נכוותה קשה ,ואילו הוא נשפט ונידון
לתשע שנות מאסר .בעלה של מרים הגיע
בהול מהולנד ,והחזירה עימו לשם.
אך החיים עם הבעל לא ארכו .כעבור
תקופה קצרה בהולנד חזרה מרים לביקור
נוסף בארץ .הפעם ,כאשר נפגשה עם חב־
רתה-לשעבר ,רחל ,גילתה כי בחורה חדשה
נכנסה לחייה של זו .במישפט טענה רחל
צארום כי מרים דרשה ממנה שתחדש את
הקשרים עימה ,וכי היא סירבה .מרים,
מצידה ,הכחישה את הטענות.
לפני שלושת שופטי בית־המישפט ה 
מחוזי בתל-אביב עמדה משימה קשה :
האם להאמין לרחל ,שטענה כי מרים היא
ששפכה את החומצה על פניה ,וזאת מבלי
להסתמך על כל עובדות אחרות ,או אם
לזכות את הנאשמת מחמת הספק.
המיליונר התאבד .בפסק-הדין קב-
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כ מה פעמים ני סי ת להפטר מ ה ז׳ ו ק י ם ולא
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שעת צהריים מגיעה ואת עומדת בוהה — חסרת חשק לטרוח ולהכין
ארוחת צהריים וחושבת מה יאכלו הילדים כאשר יחזרו מבית־חספר ,ומה
יאכל הבעל כאשר ישוב מהעבודה.
אסתר ,ממזנון אסתר ,פותרת את הבעיות.
ארוחות חמות מבית־אמא הכוללות  :חמין מסורתי ,דגים ממולאים,
פשטידות ,רגל קרושה ,קרפלך ועוד כהנה וכחנה דברים טובים.
כל אלו במזנון אסתר ,ברח׳ אבן־גבירול  ,7תל־אביב ,טל.245096 .
אפשרות מיוחדת לאירועים — ארוחות לישיבות מנהלים במשרדם .ואפילו
בשבת פתוח !
המזמן נפתח מדי יום ב־ 5.30בבוקר ונסגר ב־ 16.30אחה״צ.
מזנון אסתר ידוע בטאכליו הטעימים ובמחיריו הסבירים.
על כן אל תהסס ! עזור לאשתך והבא ארוחה מוכנה לביתך.

מתקבלות הזמנות לליל הסדר
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רחד צארום־
חומצה על הפנים
עו השופטים ,כי פרקליטה של מרים שר
ביט החדיר בהם את הספק לגבי אמינות
עדותה של רחל צארום .הפרקליט ,דרור
מקרין ,הזכיר לביודהמישפט כי רחל צא-
רום טענה שמרים שפכה עליה חומצה
בשנית ,אחרי שאושפזה בבית־החולים.
דבר זה לא היה ידוע כלל לרופאים ,ורחל
לא התלוננה — בשעתו — בפני איש על
ההתנכלות השנייה שאירעה ,כביכול.
השופטים החליטו כי אינם מאמינים
לעדותה של רחל צארום ,וזיכו את מרים
שרביט מכל אשמה .אך עוד לפני שניתן
גזר־הדין ,בשבוע שעבר ,נמצאה רחל
מתה בבית־המלון בבת־ים .בבדיקה נתגלה
בי בלעה כמות גדולה של סם.
חודשיים לפני־כן התאבדה דמות נוספת
בפרשה .היה זה בעלה של מרים שרביט,
המיליונר ההולנדי.

□ 1ח 1ך ך | שקופה הנלבשת ללא תח
י נ ו ! •• 1תוניס וחזייה מודדת חנה
ג׳ייד .שימלה זו היווה גולת־הכותרת של
המכירה המיוחדת שאירגנה אביבה בביתה.
* 4ינהג חדש בא לצפון• תל־אביב.
לא עוד הסתופפות המונית בבוטי
קים קונוונציונאליים שיגרתיים כאחד ה
אדם ,לא עוד בגדים מרומא ,פאריס ,לוג־
דון ונידיורק .לא עוד ,אלא בוטיק־ליום־
אחד ,עם תוצרת עצמית מייוחדת ויוצאת-
דופן ככל האפשר ,למי שחובבת את הייחוד
ויציאת־הדופן.
אחת היוזמות של הבוטיק-ליום־אחד היא
הגרפיקאית אביבה פיפקו ,הנשואה לאד
ריכל אילן פיפקו .אביבה ,הידועה כאשד,
המתלבשת בטעם רב ,החליטה להלביש גם
את חברותיה ואת חברותיהן .ומניות ש־
בוטיק אין לה ,נידבה לצורך העניין את
אחד מחדרי דירתה שבכיכר־ד,מדינה.
היא הזמינה את ידידתה ,הסרגנית אורד,
מורג ,וזו הביאה עמד ,את הסוודרים ה
מיוחדים שלה ,בתוספת חצאיות עשויות
שילוב של ג׳ינס ובד שקוף וגם שמלות־
תחרה ישנות ומיקטורני קטיפה משופשפת.
היא גייסה גם את אתי אלוף האכסוטית
שהגיעה מצויידת בעשרות חגורות רקומות
וארוגות מעשר,־ידיה! את הציירת עדית
קמחי ,שהציגה לראווה ולמכירה עשרות
תיקי־קטיפה מקושטים בפאייטים מבריקים
ובאניצי־חרוזים ,וכן ידידים אחרים משלה
שמכרו תכשיטי שנהב וכסף ,כלי־קרמיקה
ובגדים שאין בהם צורך עוד.
בעלת הבית ,שד,יתד ,עטופה מכף־רגל
ועד ראש בגדים מן המוצרים שנמכרו ב־
אותו יום ,קיבלה את פני הבאים והובילה
אותם לחדר שבו התקיימה המכירה .אורה,
לבושה אף היא בתוצרת עצמית ,ניסתה
את כוחה במכירת הסוודרים שלה .וכדי
להוכיח ללקוחות עד כמה יעילות חגו-
רותיה ,חגרה אותן אתי אלוף על פלג־
גופה העליון העירום.
דלת הדירה נפתחה ונסגרה ללא־הרף.
שמע המכירה החך־פעמית הגיע עד לירו
שלים וחיפה .חלק מהנשים באו עם הבע
לים והחברים שלהן .הגברים הרגישו עצמם
מקופחים .הם לא הורשו להיכנס אל ר,ח־
דר־בוטיק .אמר אחד מהם :״כל הדגמים
פה מגלים טפח ומכסים טפחיים .הכל
שטוף וחשוף ,אבל אם אתה נכנס ורואה
אותן מתפשטות ,אז הן עושות סקאנדל.
זה לא פר!״
המחירים האסטרונומיים ,שהיו גבוהים
בהרבה מאלה הנהוגים בבוטיקים ,לא הר
תיעו את הקונות .אלה רכשו ללא־אבחנה.
היו ביניהן דוגמניות־צמרת ,שחקניות ידו
עות ,עקרות־בית עשירות וסתם כאלה ש
רוצות להיות .ביניהן הסתובבו אורה ,אתי
ואביבה והשתדלו בכל הכוח למכור בסיג-
נון שלא ייראה מיסחרי .המחירים היו מיס-
חריים דיים.
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