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 לצעירות חדשה מחלקה

 מצחין, של האופנה בת• ברשת
של יצירות

ובישראל בחו״ל האופנה מעצבי מיטב

בישראל! הראשונה בפעם

ל חמי גי

המין נונבת
ישראל של

ראשון נדת
במפעל־

אירועי; פיס
רול״ ״קורגיי מועדון של

 המיבצע את תחמיץ אל
ע הניפתח שבו ב״בול־ ה

במדינה
)52 מעמוד (המשך

 היה המשפחה. כידיד שהוזמן היחיד האמן
 התארח שכאשר אריס עבור טבעי רק זה

בתכ להתראיין אותו הזמין בנידיורק דיין
המש היחידה האמריקאית הטלוויזיה נית

קודמיו. שעשו כמו בעברית, דרת
 בתוקף אישית לדיין לפנות רצה לא אריס

 כאל אליו לפנות העדיף האישית, היכרותם
 דובר ובאמצעות רשמית בצורה מרואיין,

 התשובה אך לביא. נפתלי משרד־החוץ
 :אריס מספר בתדהמה. אותו היכתה שקיבל

 חסר אדם עומד שלפני גיליתי ״פתאום
 ליחסי־ציבור. אלמנטרי חוש וחסר תרבות

 ודוחה, שלילית היתד. שקיבלתי התשובה
 יכול הוא אלמנטרי. נימוס טיפת ללא
 עמוס שהשר שונה, בצורה לי לענות היה

 יכול הייתי אחרת. בהזדמנות ויתראיין
 כאילו אלי דיבר הוא אבל זאת, להבין
סטרייסנד. ברברה שהוא

 לי נותן שאתה ׳לפני ללביא: ״אמרתי
 לדיין בבקשה תאמר שלילית, תשובה
 דקות. שתי אותו לראיין רוצה סאן שארים

 שילון דן המראיין עם לבוא מוכן אני
 לביא אבל רוצה׳. שהוא להיכן הצלם ועם

 לי ואמר בשחצנות לי להשיב המשיך
 שום לדיין למסור מוכן לא אפילו שהוא
 בצורה אלי להתבטא המשיך לביא דבר.

 לא אמרתי ׳אני :לי ואמר מגעילה
 לא אומר אני אז ולאן.בי.סי. לאיי.בי.סי.

דבר שום למסור מתכוון לא ואני לך גם
לדיין׳.״
 מיחסו נשמתו עמקי עד שנפגע ארים,

 כבר ״אני :בכעס ממשיך אליו לביא של
 בממשלת־ דובר של תפקיד זה מה מבין לא

גישה עם אדם להיות חייב דובר ישראל.

בחום. וחיבקו שכמו על למזוקן טפח
 הולצברג יעקב הוא הצעיר הדתי האיש

 בעלת בהרצליה, שביב משכונת רב ),24(
 השכונה, בן הוא הרב המפוקפק. השם
 * בה, המוכרות מהדמויות והיה בה גדל

 שבה. המעטים המאמינים בקרב דווקא ולאו
 במקום. המקובלים העבריינים אחד היה הוא

 בתשובה ומחזיר בתשובה חוזר הוא היום
מדי לצרה. שנקלעו העבריינים, חבריו את

כרב הולצברג
כלבים בלוויית לישיבה

שלו ככית־הכנסת הודצברג הרב
אלוהים חשיש, במקום

 תשובה לי לתת נאלץ הוא אם גם נכונה.
 נלחם אני לדבר. לדעת צריך הוא כזאת
 משקיע התכנית, של קיומה על לבדי

 יורדים מעודד ישראל, את מפרסם כספים,
 לבוא אמריקאים מעודד ארצה, לחזור
 לביא כמו כזה אחד ובא בישראל לבקר

 יכולתי הכל בפרצוף. יריקה לי נותן ופשוט
 רגיל. לא אני כזה ליחס אבל לסבול,

 זה את להעריך יודעים לא בארץ אם
 להיאבק. שאפסיק מוטב שר־החוץ, וביחוד

 טלוויזיה תכנית לעשות לי פשוט יותר הרבה
 היווני ממשרד־החוץ מקבל אני שם יוונית.

הכספית.״ העזרה כל את

אדם דרכי
ד ושביב ש

ב תקווה בי ש ב
לשעבר, וצרכן־פמים עבריין

בתשובה, עבריינים מחזיר
דתי שהפר לאחר

נר בתל־אביב בית־המשפט במיסדרונות
 ציצית ארוך, זקן מעוטר צעיר איש אה
 ניגש לפתע ראשו. על וכיפה בגדיו על

 שהוא עליו העידה שחזותו צעיר, אליו
 לשם והמגיע הקבועים, בית־המשפט מבאי

הוא צדיו. משני בשוטרים מלווה לעיתים 1

 בית־המיש־ במיסדרונות ניתן.לראותו פעם
 דבריו את השותים צעירים, מוקף פט

בצמא.
 יעקב, בכמויות״, סמים ״עישנתי

 ״לפני עשר. מגיל בשכונה גר פולין, יליד
 השכונה. של התחתון בעולם הייתי הצבא

 "■׳ כששירתתי גם בכמויות. סמים עישנתי
 מעיד ״הוא המון.״ עישנתי בחיל-התובלה,

עצמו. על
 שאינו המזוקן, הגבר על להאמין קשה

 מתמצא שהוא פסוקי־תורה, מלמלמל חדל
 אולם הכנתם, ובדרך הסמים בסוגי היטב

בזה. בקי הוא
 חייתי האלה. החיים את הייתי קטן ״מגיל

 ל־ מוכר הייתי לא ופריצות. גניבות על
 לתקופות פעמיים רק ונעצרתי מישטרה,

 לא ומחסור, עוני מתוך גנבתי קצרות.
א תאווה.״ מתוך

 לטיפוסים התחבר צעיר, נער שהיה מאז
 הפשע. אל שהובילוהו בשכונה, שליליים

 קצרה. היתד. הסמים אל הדרך גם מכאן
 השפיע. לא וזה שאכטה, לקחתי ״בהתחלה

 התחלתי בערך, העשרים בפעם כך, אחר
 . נהיה זה ״בצבא הרב. נזכר מסטול,״ להיות
 לכל מגיעים הנהגים בתובלה. גרוע, יותר

 וגם בקלות. הסם את ומשיגים מקום,
 דובדבן, כייף בקצב. לעשן המשכתי כאן

 הרב מסביר שישנו,״ חזק הכי הממסטל זה
בבקיאות.
גופניות ובעיות שלקח, הקשים הסמים
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