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 כפול בטחון
ק טם 660 מפס

בית לבל חיוני התחשמלות נגד מכשיר
התחשמלות. מפני מבטיח א.כפול: בטחון בעל הבלעדי המפסק

 מוחלט. בבטחון בביתך החשמל עבודות כל את לבצע לד מאפשר ב.
 ע״י המופעלת בטיחותית מכנית לנעילה מצויידבכפתור המפסק

 מוחלט לניתוק מברג,וגורם בעזרת שמאלה 9ס0ב סבוב
ש בלא החשמלי המעגל של מקרית. מהפעלה חש

איכות שני מסורת 880

סוכנויות״ כהנא שלמה
58314,51585,ת״א,טל.72 בנימין נחלת רח׳

פרסום שרותי יצחקי יורם
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 הגרלות, בינגו, משחקי ריקודים, ערבי שני גם כוללת התכנית
יום.' בל עשירות ארוחות שלוש וכמובן תזמורת

אולימפית. שחיה ובריכת ישא משטחי האורחים לרשות
מע״מ. בולל למבוגר, ל״י 1,310.— המחיר:

מע״מ. כולל )16 גיל (עד לילד ל״י 840.—

" : והזמנות פרטים ן ו א בע״מ ונופש ארוח ״
612567 :טל ,111 אלנבי רח׳ :תל״אביב

 248306 :טל ),4 (ריינס דיזנגוף ככר
645403/4 : טל ,22 הרצל רח׳ :חיפה

 82277 :טל ,126 הנשיא שד׳
224624 :טל ,8 שמאי רח׳ :ירושלים

22947 : טל ,4 הרצל רח׳ :נתניה
73308 :טל ,31 הרצל רח׳ :באר״שבע

!ארוח — ״און״ : בלוח רשום

אל הנביא ח־ בי מ
)33 מעמוד (המשך

 חווה, אל חזר שהוא מכיוון צות־הברית,
 ועם עימד, להתגורר והמשיך לוי, של בתו

 בית־חרושת ניהל אף עימם ויחד בעלה,
לרהיטים.

 וסיפר לאיינהורן, לענות מיהר ביל
 הוא וכי שנעשתה, התרמית על במינתבו

 אימותיהם. וכן מלידה, נוצרים ואשתו
 הפכה הרבנות נחום, עורו־הדץ לדברי

 מבין אותו הוציאה לסודי, התיק את אז
 מפני בסוד אותו ושמרה הרגילים, התיקים

ולובדה. לוי
 את להוציא ביל ניסה שנה כחצי לפני
 התגורר לכאן, בא הוא מישראל. אשתו
 להשפיע וניסה לוי מישפחת אצל עימה
 הוא סירבה. היא הצליח. לא אך עליה,

הארץ. את עזב
 ומבלי לישראל, שנית חזר שבועיים לפני
 כתבת אל פנה וללוי, לאשתו דבר להודיע
 בזמנו כתבה אשר דברת, נורית מעריב,

 לעורך- וגם בית־אל, על ארוכה כתבה
 את להוציא לו יעזרו למען נחום, הדין

לוי. מבית אשתו

 נוצרים להציל
ממיסיוגרים

 ביל של בשמו הגיש נחום ורף־הדין ¥¥
בבק הרבני. לבית־הדין בקשות שתי +
 בנישואין נישאו בני־הזוג כי פירט שות

ויש משה וכדת בארצות־הברית, אזרחיים
 הם כי ציץ לא משום־מה ברבנות. ראל

 בארצות- בכנסייה גם נישאו וכי נוצרים.
 את השיגו כי סיפר לא גם הוא הברית.

 הוא אולם כוזבות. בהצהרות נישואיהם
 לוי, בבית מתגוררת לונדה כי הטעים
 הטוען מיסיונרית, דתית כת מנהל שהוא

 פי על פועל הוא וכי המשיח הוא כי
אלו מפי ישירות אליו המועברים צווים
הנצ של שילוב היא אמונתו וכי הים,
והיהדות. רות

 לוי אצל עבדו הזוג בני כי סיפר הוא
 לוי וכי תמורה, כל ללא אחדות שנים
 אסר והתנזרות, סיגוף חיי עליהם הטיל

 ב- והשתמש לעולם, ילדים להביא עליהם
 איים לוי לדבריו, נגדם. אמצעי-הפחדה

 על- ימיתם פיו, את ימרו אם כי עליהם
 מחוסרת אשתו כי טען הבעל אלוהים. ידי

לחלוטין. ללוי משועבדת עצמי, רצון
 לשלום־בית לגרום מהרבנות ביקש הוא

 להמשיך שיוכלו כדי אשתו, ובין בינו
 לכן לעולם. ילדים ולהביא באושר לחיות
 על שיאסור צו להוציא מבית-הדין ביקש
שיאפ צו ויוציא לוי, עם מגע כל לונדה

 בקשה אליו. אשתו את לקחת לבעל שר
 בקשה היתה תיק באותו שהגיש נוספת

 עם מגע כל לוי על שיאסור לצו־מניעה,
לונדה.

מחבוא
שערים במאה

 מלונדה למנוע כדי כי נאמר כקשה ף*
 עצמה לאבד או שטות מעשה לעשות ■■

 להוציא הרבני בית־הדין מתבקש לדעת,
 בלבד, אחד צד במעמד האלה הצווים את

 וללוי. ללונדה כך על להודיע לא כלומר,
ה באמיתות בית־הדין את •לשכנע וכדי

 קטע אליהן צורף בבקשות, שפורטו עובדות
 דברת נורית פירטה שבו נזעויב, מעיתון

לוי. בית עלילות את
 כבר שידע למרות הרבני, בית־הדין

נוצ הם בני־הזוג כי ביל, של ממיכתבו
הצווים. את אישר רים,

הנוצ ביל יצא הללו הצווים בעיקבות
 שוטר, ועם שלו עורר־הדין עם יחד רי,

 לוי של מביתו לונדה את להוציא כדי
בעלה. אל ולהשיבה
 הצו. את למלא תוקף בכל סירבה לונדה

וסיר בבית, והתחבאה ובכתה צעקה היא
 ולבסוף מלהתערב, נמנע השוטר לצאת. בה

בחו לתחנת־המישטרה הצדדים כל הגיעו
 בית את לעזוב לונדה שוכנעה שבה לון,
בעלה. עם וללכת הרבנות, צו לפי לוי

 עם אנדה בילתה הראשון הלילה את
 מארצות־הברית, צעיר פסיכולוג ועם ביל
או להציל כדי גמייוחד שהובא הלר, ריד
נחום. עורד־הדיו של בביתו תה,

 בילו והשלישי השני הלילה את אולם
 שם שערים, במאה והפסיכולוג בני־הזוג

במיס הנלחם לאחים, יד אירגון להם שכר
דירה. יונרים,

 של לעזרתו נזקקו דברת, נורית לדברי
 כיצד ידעו שלא מאחר הדתי האירגון

 היא אם מלוי. ניתוקה על אנדה תגיב
להחזי יהיה אי-אפשר תצעק, או תשתולל

אותה, למצוא מלוי למנוע וכדי במלון, קה

 כמקום־מחבוא שערים מאה על הוחלט
אידיאלי.

 השינוי
הקיצוני

 של בחברתו כילבד ימים שלושה חי
 של ב״הוצאתם המתמחה הפסיכולוג יי■

 והחזרתם הרסניות דתיות מכתות צעירים
 את להחזיר כדי די היה למישפחותיהם״

מלוי. ליבה את ולהשיב בעלה, אל לונדה
ב לבושה הצעירה, הנערה ניצבה כך

 והעידה העדים דוכן על חדשים, בגדים
הסני של חקירתם גם ואשתו. לוי נגד

הצ לא לידסקי, וצבי טנא משה גורים,
 בשלושת לנערה קרה מה לגלות ליחה

הש ואת עורה את הפכה וכיצד הימים,
קפותיה.

 בעבירת ימים, 10ל־ נעצר לוי הזוג
ועבי הרבני, ביודהדין לפני עדות־שקר

 אשר היקס, הזוג ואילו ומכס. מיפים רות
 קיבל בוצעו, אם העבירות. אותן את ביצע

 הבטיח כך מישפטית. מתביעה חסינות
הכללית. התביעה נציג לנדשטיין, אברהם

 דברים ופורסמו נשמעו החקירות במהלך
 לוי. הזוג של הדתית אמונתם על רבים

 ' ג׳ונס ג׳ים של הדתית לבת • הושוו הם
 1 ההמו־ ההתאבדות אשר בארצות־הברית,

 בעיתונות העולם. את זיעזעה שלה נית
 השקר״, ״נביא כגון בכינויים לוי כונה גם

 ״המנהיג״, ״השליח״, הנביא״, ״אליהו
מיניאטורי״. ג׳ונס ו״ג׳ים הזעם״, ״נביא

 מדי- של החוק בסיפרי מדוקדק חיפוש
ש בכך עבירה כל גילה לא נת־ישראל

* וידידה (משמאל) היקס דוברה
בסרט כמו שטיפת־מוח

 החוק לפי שהיא. כל לדת בביתו עובד אדם
 בביתו לסגוד אדם יכול במדינת-ישראל,

 עבודת־אלי־ לכל או היפאנית שינטו לדת
 מטיל 1977 משנת חדיש חוק שהיא. לים

ש מי על שנות־מאסר חמש של עונש
 לו בהבטיחו דתו, את להמיר אדם מפתה

 לנדשטיין הפרקליט כלכלית. טובת־הנאה
 הזוג של העמדתם את שוקל אינו כי אמר
 הזוג את שפיתו בכך זה, סעיף על לדין לוי

להתגייר. היקם

ם יד חי א  ל
נוצריים

כנר־ יהיה, לא כזה, מישפטי ישום
£  אזור העיירה של קירותיה אולם אה, \

 את המוקיעות במודעות השבוע כוסו
 המואשמים ואשתו. לוי אהרון ״המיסיונר
 יד אירגון חתום המודעות על בפלילים״.

לאחים.
כלשהן, עבירות לוי הזוג בני עברו אם

 ולתת בית־מישפט, לפני לדין להעמידם יש
 להוכיח כדי עדים ולהביא להתגונן להם
חפותם. את

 עבירה, משום במעשיהם אין אם אולם
 למישפט להעמידם הדבר נכון האומנם
 בכינויי-גנאי לכנותם והעיתונות, הציבור
 להם שתהיה בלי להוקיעם, אנשים ולהסית

 במילחמה להסתבך אלא להתגונן, דרך כל
להם? המתנגדים דתיים בגורמים
 במיסיונרים הנלחם לאחים יד אימון
לנצ תמימות יהודיות נפשות הלוכדים

 תחת לקח הוא מדרכו. הפעם שינה רות,
 ועזר הרבנות, את שרימה נוצרי זוג חסותו

 לוי של מביתו הנוצריה לונדה את להוציא
היהודי.

 בבית היא אף שגרה רונזאנס, קייל *
בטלה. עם לוי
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