
 הפיסי מצבו מנוח. לו נתנו לא מלידה,
 בלתי־פוסקים מביקורים כתוצאה קשה. היה

 החוב־ רזי את יעקב למד הצבאית במרפאה
 מטילים היו שלעיתים כך כדי עד שות,
המר על במקומם לשמור החובשים עליו
 שהם שעה שיגיעו, בחיילים ולטפל פאה,
בסרט. לצפות הלכו

להש בחברה עבודה מצא משהשתחרר,
 בתקופה חודשים. 15כ־ עבד שם רכב. כרת

 בהם, ולנהוג כלי־רכב לסחוב נהג ההיא
 רישיון־נהיגה. בידיו היה שלא למרות
 בעבודה גם בסמים. עמוק שקוע אז ״הייתי

 שעישנו, החברה עם נכנס הייתי עישנתי.
 חוזר הייתי אחר־כך ברכב. מעשנים והיינו

קרה.״ לא כלום כאילו לעבודה
הלך הגופני מצבר הפלכים. שפת

כעכריין הולצכרג
מחסור מתוך גניבה

 מעישון לו בא שהכל ידע והוא והחמיר,
 התייסר והוא עוד, תיפקדו לא רגליו מופרז.

ייסורי־תופת.
בעצמו. לטפל הרעיון במוחו צץ אז
 מרחקים תחילה בשכונה. רץ החל הוא

 אשר עד יותר, רחוק כך אחר קצרים,
 ריצה ק״מ 50 ־של לשיא לדבריו, הגיע,

יחף. רצופה,
 ספר, הבכור אחיו לו הביא תקופה אותה
 גם היה וזה מחלות, ללא חיים על המספר

 הוא והאמין; קרא יעקב הספר. של שמו
 בעזרת שלו הסמים צריכת על התגבר

 לימד הספר במצבו. הטבה וחש כוח־הרצון,
 ומאז טיבעונות, חיי לחיות כיצד אותו
 בשעתו בטיבעונות. דוגל הוא היום ועד

 במושב טבעונים, של ישוב להקים רצה גם
לירושלים. בדרך שננטש, גזר

 אדם של בסיגנון יישוב להקים ״רציתי
מהטבע.״ הכל קדמון,
 מהרצליה עצומים. מרחקים רץ החל הוא

 בגד כשרק ובקור, בגשם סביבותיה, אל
 עודד בגופו שחל השינוי מותניו. על דק

 והוא עיניו, את פקח שקרא הספר אותו.
 לשמוע פנה הוא יותר. להחכים החליט

תל-אביב. באוניברסיטת הרצאות
 בית־ספר סיים בקושי יכל. לא להתקבל

 ממוסד קצר זמן התגלגל ובתיכון עממי,
 החל הוא לנטוש. שהחליט עד למוסד,
 בתל- לרפואה בבית־הספר בהרצאות מופיע
 עניינו שם, דיברו שעליהם הנושאים, אביב.
 פעיל באורח משתתף החל הוא אותו.

בשאלו למרצים מניח כשאינו בשיעורים,
 ורד שאלות, המון ״שאלתי הסקרניות. תיו

 שלי כמו ששאלות לי אמרו פרופסורים
 לא להם הרמב״ם. את לשאול צריך אני

לזה.״ תשובה היתה
 אל זיקה כל ליעקב היתר, לא עדיין אז
 ללמוד שעליו החליט הוא אולם הדת,
 כתלמיד להתקבל ניסה הוא מה. ויהי תורה

 בכל נדחה אך שונות, בישיבות המניין מן
 :במקצת מבהיל היה מראהו מחדש. פעם

 אגורה וללא ופרוע, יחף מגולח, שערו
לפ כלבים בכעשרה תמיד מלווה בכיסו.

 גומא שהיה שעה אחריו רצים שהיו חות,
 נדד הוא הארוכות. בריצותיו מרחקים
 ומורה, גג קורת מחפש לישיבה, מישיבה
הדת. רזי את לו שיסביר

 בנחמן החליפוהו רבים קל. היה לא זה
 נדד הוא המתבודד. איש־הטבע פרקש,
 ש- ישיבה אחרי בחיפושיו הארץ ברחבי
״למדתי בכלבים. מלווה תמיד לקבלו. תאות
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ם.בגדיים  בגדי-י
 ים בגדי שפע

 אופנתיים,-
 צבעים בשלל

שפע  וגווגים,
 והדפסים דוגמאות

קיני  שלם, או * בי
 בלי או עם

כתפיות,
 תואמים בגדי-חוף
ם  - כובעי-י

 טוב, בטעם הכל
 עשיר במבחר

 גבוהה. ובאיכות
באיוניר. כרגיל
 משהו: ועוד

 מקצועי ייעוץ
 בגד־הים בבחירת
 לך. המתאים

 יפה שתהיי כדי
בקיץ. גם
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ת״א 129 דיזנגוף
8.00- 19.00 

ת״א הילטון מלת
8.00- 23.00 

חיפה זץ־כרמל מלון
8.00- 23.00
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ירושלים בתיאטרון
3.5 מוצ״ש .1.6 ה' יום
12.6 ב׳ יום .4.6 א׳ יום
14.6 ד׳ יום .13.6 ג׳ יום

*
חיפה העירוני כתיאטרון

 .29.6 ה׳ יום
 .10.7 ב׳ יום
 .25.7 ג׳ יום
 .30.7 א׳ יום
 .2.8 ד׳ יום

.5.8 מוצ״ש

 2.7 א׳ יום
 23.7 א׳ יום
 26.7 ד׳ יום

 1.8 ג׳ יום
 3.8 ה׳ יום
6.8 א׳ יום

*

ת״א כית־החייל כאולם
27.8 א׳ יום .26.8 מוצ״ש

ריד ג׳ר< פילד סלי ריעולדס ברט
;€ נידהם האל במאי: ( '•5תו0א0ץ 891111״

2 שכוע ארצית ככורה
0.1.0 בהטנת ׳וניברסל סוטי
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