
 בהרים, מישהו או משהו שנתקע אימת
 החילוץ. קבוצת עם לקראתו יוצא הוא
 מתבטא צ׳ארלי של כישרונו עיקר אך

חתי פרחים, — הכל מצלם הוא בצילום.
 שעות לדבר יכול ״אני ותאונות־דרכים כות
 כאלה ״יש צ׳-ארלי, התוודה צילום,״ על

תאו רואים וכשהם אנשים, רק שמצלמים
 מחתונות נרתע לא אני מקיאים. הם נה

 מחרידה תאונה כשהייתה פעם, ומלוויות.
 המרוסק ראשו את צילמתי הקיבוץ, ליד
 השי־ את הקרנתי ואחר־כר הנפגע, של

 היה זה האוכל. בחדר הצבעונית קופית
הכלל.״ מן יוצא מחזה

מת צ׳ארלי הכיר שנים שמונה לפני
 היא ממנה. נפרד לא ומאז מפינלנד, נדבת

 שתי וילדה אשתו. הפכה בינתיים, התגיירה
 שיר להן קוראים כמוה. בלונדיות בנות

ופרח.
 מיק- בגיננות, עובדת צ׳ארלי של האשד!

ב ומצטיינת בפינלנד, למדה שאותו צוע
 לכל העוגות את מכינה היא עוגות. אפיית
 והשבוע, בקיבוץ, יום־הולדת או חתונה
 ליום העוגות בהכנת טרודה היא למשל,

לעו צ׳ארלי, הגדולה. הבת של הולדתה
 ובאי־ כלבים בגידול גם מתמחה מתה,
 וחתול עוג, בשם כלב יש עצמו לו לופם.
 זה. עם זה באידיליה החיים פקה, בשם

 זר כלב וכשמנסה בצוותא אוכלים הם
 עוג מגרגר האוכל את לחתול לסחוב
הגנב. את ומבריח בזעם
 ההארחה בית של הסוכר שקיות על

 צ׳אר־ של קריקטורה מודפסת הקיבוץ, של
הקי של המיסחרי לסמל כבר שהפך לי,

 עין־גדי לקיבוץ מישהו יגיע ואם בוץ.
 שכל כדי צ׳ארלי השם את לומר רק עליו

בפניו. תיפתחנה הדלתות

ם שעי פ
בב־ת־הכוסת רצח

 גרצח ישיש חזן
 והשמש כבית־הכגסת,

במעשה כחשוד געצר
בן משומר עודד נפל בדמו מתבוסס

צור קיבוץ חגר־
המאותון מסלול על

 נצח־ישראל. בבית־הכנסת וחמש השיבעים
 שהפילו הוא בראשו, שהוטח ברזל מוט

 החיים בין משומר פירפר שבועיים ארצה.
 קבעו הרופאים נפטר. ולבסוף המוות ובין

 מותו. את שגרמה היא בראשו שהחבלה
 לוי, משה את המישטרה עצרה ביום בו
 שמש שהיה וחמש, שיבעים בן הוא אף

ב רצח באשמת נצזז־ישראל, בית־הכנסת
תחילה. כוונה

בי בבית־הכנסת, כחזן שימש משומר

 של שכר קיבל שעבורו תפקיד חול, מות
 מגוריו שמקום כיוון לחודש. ל״י 200
 להגיע יכול לא מבית־הכנסת, רחוק היה

 נצח־ בית־הכנסת עם היכרותו בשבתות.
 עבד עת רבות, שנים לפני החלה ישראל
מ התחנה־המרכזית. ליד במיכבסה כגהצן

 נוח לו היה ברמת־אביב שהתגורר אחר
 הקרוב לבית־כנסת שחרית לתפילת להגיע
עבודתו. למקום

תפקיד למשומד הוצע שנים כחמש לפני1

 לרגע, היסס לא הוא בית־הכנסת. של החזן
 שימש המקום בית־הכנסת. את אהב שכן

 יותר בו נמצא אף ולעיתים שני כבית לו
בביתו. מאשר

ל משומר כשפרש חופה״. ,,עשינו
 בבית- ללון התחיל כשנתיים, לפני פנסיה,
 לו, היו לא חברים יום. מדי כימעט הכנסת

בעו איש לו אין כי סיפר, ובבית־הכנסת
אליו. לחזור לם

 בנצח־ישראל, הוא גם עבד לוי משה
מתור לארץ עלה שנים 20 לפני כשמש.

 שמר בית־הכנסת כשמש תפקידו על כיה.
 משומר של ועבודתו מישמר, מכל לוי

 פן פחד הוא אותו. הדאיגה בבית־הכנסת
 אם בשמש צורך שאין המתפללים יאמרו
 ואז המקום, על משומר שומר במילא

 בסך הכנסה ועימה מישרתו את הוא יאבד
 ביותר משמעותי היה זה סכום ל״י. 500

 ואשתו הוא קיבלו על־כך נוסף עבורו.
 ידע לוי הסעד. מלישכת כספית תמיכה

 מלבד שהיא, עבודה בכל לעבוד יוכל שלא
ותל מרורים שבע ,75 בגיל בבית־הכנסת.

 את יעביר הקלה בעבודתו כי חשב אות,
האחרונות. שנותיו

 שוכן מנצח־ישראל דקות חמש מהלך
שב מבית־הכנסת לוי, מישפחת של ביתה

 ערב, מדי פוסע לוי היה הר־ציון, שדרות
 חדרונו אל שפירא שכונת סימטות דרך

.42 חכמי־אתונה ברחוב
 רחל, השנייה אישתו לו ציפתה בביתו
 אחרי שנים, שש לפני לאשה נשא שאותה

 לו שילדה הראשונה מאשתו שהתאלמן
 לא ״אני אשתו: סיפרה ילדים. שישה

 מתי נולדתי אני טוב. עיברית מדברת
 עלתה לוי רחל בתורכיה.״ נולד משה

 בעלה שנים. עשרים לפני כן גם לארץ,.
 ונהרג התורכי בצבא חייל היה הקודם

 לישראל עלו ילדיהם ארבעת בתאונה.
סעד. נתמכי כולם וכיום לפניה,

 את ״הכרתי לבקרה. באים אינם הילדים
 מספרת נצח־ישראל,״ בבית־הכנסת לוי

 שש לפני שם. מתפללת ״הייתי רחל,
 חופה. עשינו נתחתן. לנו אמרו שנים
לבד. שנינו היינו

מכאן. רחוק לא לבנדה, בשכונת ״גרנו
)58 בעמוד (המשך

158 הרצל תל״אביג,
 שינה חדרי 100כ־ •

ם ם אלגנטי ביי סי אקסקלו  ו
בשלמותם. מוצגים

מאירופה. בלעדי יבוא •
 מיוחד טעם לבעלי •

ואלגנטי.
 ע״י מקצועי יעוץ •

מעולים. מקצוע אנשי
בשפע. חניה •
ת • ק סי רקע. מו
נעות. מדרגות •
 ברציפות פתוח •

 7.00 עד בבוקר 8.00מ־
בערב.

 את רעיונות...ולראות לקבל
 מאירופה האחרונים החידושים

!מרס בבית - השינה חדרי במרכז
 מיובאים אלה מפוארים שינה חדרי

המפ מן ישר מרט חב׳ ע״י בלעדית
 והאקסקלוטיביים הגדולים עלים

באירופה. ביותר

 במרכז ביקור לעצמך חייב אתה
 מה עיניך במו ותיווכח השינה חדרי
 18,000ב החל במחירים לרכוש ניתן
ל׳׳י. 85,000 ועד

ה העולם 215257 הז


