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ומ קשיש גבר הוא עין, למראית
בב ולבוש קומה נמוך הוא קריח.
 ד מגוחכים, כמעט צעקניים, גדים
 השנים במשך הצליח זאת בכל

 אלפי ואולי מאות אחריו למשוך
 אחריו ללכת המוכנים חסידים,

ובמים. באש
 תושבי הם מחסידיו גדול חלק

 שם, היה וכאשר ארצות־הברית,
 הוזמן אפילו שנים, כשלוש לפני

רגן. רונלד הנשיא עם לפגישה
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 האשימו המיניאטורי.״ ג׳ונס ״ג׳ים
 השפעה משפיע שהוא בכך אותו

 חלשי- ואנשים צעירים על מאגית
 את ומאבדים אחריו הנוהים אופי,

חד דת המציא כי סיפרו אישיותם.
ו היהדות מעיקרי המעורבת שה,

לח אותה מטיף הוא וכי הנצרות,
סידיו.

ב גם עזה שינאה עורר הנביא
 הבתים קירות ועל מגוריו, מקום

 הקוראות מודעות הודבקו באזור
 אהרון המסיונרים את משם לגרש
 יצאה לאחים יד האגודה לוי. והלן
מטיל הוא כי וטענה היא, גם נגדו

הוטל השבוע ־ גוזלתפשות במיסיונרים תוארו והנביא(למטה) הנביאה(למעלה)

 תאונת- לו קרתה אז בדיוק אולם
 חד ארבעה שכב הוא קשה, דרכים
 ניתוחים עבר בבית־חולים, דשים
נכה. ונותר רבים,

 וארס הדס
בלבבות

 לארצות- נסיעתו לפני וד **
לע לעשות לוי הצליח הברית 2
מבול עלה הוא בישראל. שם צמו

 והתיידד מחתרת, חבר היה גריה,
 הוא בארכיונו ראשי־המדינה. עם

 מנחם בחברת שלו צילום שומר
בגין.
הישרא העיתונות יצאה 1979ב־
 כונה הוא לוי. נגד במסע־צלב לית

וגם הזעם,״ ״נביא ״נביא־השקר,״

עבד יהודים. בלבבות והרם ארם
בש הופיעו שחורים לובשי קנים

 הפולח־ את להפסיק דרשו כונתו,
 הזדמנות ובאותה — לוי של נות
 להצטרף השכנים את לגייס ניסו

יהודיים. לפולחנים
ני בסיפור התחילה הפרשה כל

 היקס. ולונדה ביל של שואיהם
 ארצות-הברית, ילידי שהם השניים
התיי הרוסות, ממישפחות נוצרים

 ב־ המתגורר לוי של בנו עם דדו
ל באו 1975ב־ ארצות־הברית.

 הם לוי. אצל והתארחו ישראל
השוטים. לחסידיו הפכו

 הם באזור רחב־המידות בביתו
 להם שחסרו ואהבה חום מצאו

קט בחדרים התגוררו הם מילדות.
 ביתו בחצר ידיהם במו שבנו נים,
בקירבתו. להישאר כדי לוי, של

 רוצים הם כי החליטו אחד יום
 כיהודים, דתיים בנישואץ להינשא

 נוצרים היו ששניהם מכיוון אבל
 לעשות. מה בלוי התייעצו מלידה

 אימד כי לספר אותם הינחה הוא
 עדים ולהביא יהודיות, היו תיהם

כך. על שיעידו
 עדות־שקר העידו ולונדה ביל

 כדת- ונישאו הרבני בבית־הדין
 לעצמם דרשו אז משה־וישראל.

 וייבאו חדשים, עולים של מעמד
ומכשי מכונית, אלה בזכויותיהם

מיסיס. בלי חשמליים רים
עיסו מלאי היו לוי בבית החיים

 עובדים הצעירים היו ביום קים.
 להם, המציא שלוי עבודה בכל

שה במרתף מתכנסים היו ובערב
 במגיני- מקושט לבית־תפילה, פך

אחרים. ובסמלים בדגלים דויד,

שקד 500 שד קנס עליהם
 ומרצה דרשות דורש היה הנביא

 היתד. הלן ואשתו לצאן־מרעיתו,
 היה הכל החשמלי. באורגן מנגנת

 ביל עזב אחד שיום עד ויפה, טוב
 לונדה, אשתו, שגם ודרש רבו את

 איתו. תבוא
סרבה. לונדה

גוצדיה
במאה־שערים

ולבתי לעיתונות פנה יקס ^
 תלך אשתו כי ודרש הדין, י ״

ה בבית־הדין הצהיר הוא אחריו.
מ תקפים, אינם נישואיו כי דתי
 היתד. ועדותו יהודי, שאינו כיוון

 בית־ של צו בעזרת עדות־שקר.
אש את הבעל הוציא הרבני הדין
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 ד התנגדותה למרות לוי, מבית תו
 הצעירה את להחביא כדי תחנוניה.
 מבית־אל, הנביא מזעם הנוצריה

 מחסה יד־לאחיס אנשי לה מצאו
מאה־שערים. בשכונת

נפ בעיתונים, הכתבות בעיקבות
 ואשתו, לוי מישטרה. חקירת תחה
נח הם ימים. לעשרה נעצרו הלן,
לעדות־שקר בהדחה חלקם על קרו

 הברחת על הרבני, בית־הדין בפני
מת התחמקות ועל לארץ סחורות

העי היקם בני־הזוג מיסים. שלום
ה נגד מוקדמת עדות 1979ב־ דו

ישראל. את עזבו כך ואחר נביא,
 כך — הסערה שהתעוררה כשם
 הפרשה נשכחה 1979 מאז שככה.

בערו שוחררו לוי בני-הזוג כליל.
 ישראל את לעזוב היתר וקיבלו בה

 שהו הם לארצות־הברית. ולנסוע
 את והגדילו באמריקה, רב זמן

 דווקא אולם שם. חסידיהם מספר
 בתאונת- נפגעו הצלחתם בשיא
 בבית- שכבו והם קשה, דרכים
 כמעט כשהם ארוכה, תקופה חולים

גוססים.
 המישפט התחדש שבועיים לפני
 כל-כך שעברו מאחר אולם נגדם.
 הסכים העבירה, מאז שנים הרבה

להסת לנדשטיין, אברהם התובע,
 לעדות־שקר, הדחה של באשמה פק

 האישומים. שאר כל על ולוותר
 לפני שטח לידסקי, צבי הסניגור,

ה כל את שטיינברג חיים השופט
הנביא. של המקילות נסיבות

נע כבר הנביא כי טען, לידסקי
חו ארבעה שכב שמיים, בידי נש

מתנ כשהוא בבית־חולים דשים
 ויצא מוות, ובין חיים בין דנד

שבר-כלי. כשהוא מהענין
הסני טענות את קיבל השופט

 העבירות מסוג ״זוהי וקבע: גור
וה קורבנן. בטל הזמן עבור שעם
 הדחה שלו. את עשה אמנם זמן

 עבירה אמנם היא שקר לעדות
ל קרוב נשפט היה ואילו חמורה,

 היה כי לוודאי קרוב המיקוד״ זמן
לכלא.״ נשלח

 פציעתו שעברו, השנים אולם
 לו. עמדו הנקי ועברו לוי של

ה על המרבי לקנס נידון הנביא
 כן כמו שקל. 500 שהוא עבירה,

לחמי תנאי על מאסר עליו הוטל
חודשים. שה

 בית- מאולם הנביא יצא כאשר
 בית־זד של לקפיטריה ירד הדין,

 יגיע עוד כי הבטיח ושם מישפט,
גדולות. ויעשה רגן לנשיא גם
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