
במדינה
* מוסר

הרב של הידיים שתי
 גססם אד ססולים. הגויים

כשר.
 קודש שימיהם לאחים יד אנשי
 תידרוך קיבלו במיסיון, למאבק
 שנות בסוף ומזוקן, צעיר גבר מדוייק.
 היוצאים בין הסתובב שלו, העשרים

 הם האחרונות. ההוראות את וחילק
 בעל שלהם, הרב של בקולו שמעו
 בזהירות הסתירו טוב, ילד של הפנים

גופם. על מכשירי־ההקלטה את _
לופוליא־ אורי הרב של הפעילים

ירושלים, של ברחובותיה התפזרו נסקי
 של הראשון השלב את לבצע כדי

 הם שבו בעיר, המיסיון נגד המיבצע
מהמי־ סעד מבקשי יהודים אוזר עקבו
 להניא לנסות כרי אותם, הקליטו סיון,

מדרכם. אותם
 הרב אלף.׳׳ שמונים .איזה

 לצערו, יכול, היה לא והשמנמן, הצעיר
 ידוע הוא למשימה. אנשיו את ללוות

 יד עוד בראש שעומד כמי בירושלים
 ציוד להשאלת אגודה שרה, יד אחת,

 היה יום באותו לנזקקים. חינם, רפואי
 לו חיכתה שם למישרדו, למהר עליו

 של מרעייתו דחופה הודעה
 שמסרה בגין, עליזה ראש־הממשלה,

 שרה יד עבור תרומה שנתקבלה
מבית־שלום. משוויץ,

 ירושלים עיריית כאשר השבוע,
לבית־שלום, מיגרש להקצות עמדה
המערערים. בראש לופוליאנסקי ניצב

 והוא נוצרי, מוסר זה בית־שלוס כי
כאלה. מוסדות אוהב איננו

כסף, מהם לקח בעבר, מדוע כן, אם
בגין? עליזה בתיווך

 שזה חשבתי ידעתי. לאר התשובה:
מגרמניה.

חומר של בתיק דווקא אך

ד זה? איך  ויד־שרה לחוד לאחים י
לחוד?

 שהקבוצה מתנגד .אני מודה: הוא
 מתדי אישור תקבל בית־שלום, הזו,

 בירושלים. מרכדהסברה להקים קולק
 לבקר נוצרי לכל לתת שיש חושב אני
 ליבראלי. אני דעתו. את ולהביע פה,
 מיסיונרית לתעמולה מתנגד אני אך

 במצוקה הנמצאים האנשים בקרב
קורבן.' ליפול והיכולים
 לופוליאנסקי אורי לסגתד. .לא

דו בן  של בניו מארבעת אחד הוא 3 ו
 לופוליאנסקי יעקב חיפאי, סוחר

 קופת לכונן אורי מבנו שביקש המנוח,
 הבטיח הצעיר הרב גמילות־חסדים.

 סניפים 1* ליד־שרה כיום וקיים:
 השאר בין משאילה והיא הארץ, ברחבי

 חמצן מכשירי קביים, כסאות״גלגלים,
והליכונים.

 תקפה לא לאחים שיד זמן היה
 אחרי היה זה בית־שלום. את כל־כך

 שהובטחו ואחרי הגדולה התרומה
נוספות. 'תרומות

 .המשכתי לופוליאנסקי: מתגונן
 אחר בפומבי, לא בשקט, לעקוב

 העברתי בית־שלום. של הפעילות
 בית־שלום, לגבי מידע בגין למנחם

 עד להמתין לי אמר ראש־הממשלה אך
העניינים' את יברר שהוא

 ימני. דתי אירגון הוא בית־שלום
 בקדושת המאמינים נוצרים הם חבריו

 פירסם 1982 באפריל התנ׳ך.
 במאות־אלפי מודעות בית־שלום

 קרא שבהן ישראל, בעיתוני שקלים
 לא הליכוד ולממשלת בגין למנחם
 מכיוון ימית, מחבל הנסיגה את לבצע

 המובטחת מהארץ חלק הוא שהחבל
 במאי 5ה־ הזה ישראל(העולם לעם

82.('
 כתב ),40(רום פרדי לבגין. כיסא

 גם הוא בשווייץ, אחרונות ידיעות
הוא בית־שלום. של יחסי־ציבור איש

 בגין) עלמה לוסוליאנסקי(בהכרת
ד לקחה, אחת יד נתנו? אחת י

 ציוד להשאלת שהאגודה התעמולה
 לעיתונאים מחלקת שרה, יד רפואי,

 הידיעה צלש נמצאת ולתורמש,
 שבה פוסט, בגירוסלם שהתפרסמה

 מהקבוצה קיבלה שיד־שרה נאמר
 קרוב בית־שלום, השווייצית, הנוצרית

דולר. אלף למאה
 .שמעתי לופוליאנסקי. נכר .כן,'

 מאה בדיוק היו לא הזאת. הידיעה על
 שמונים כמו משהו היה דולר. אלף
 היגשתי כסף. קיבלנו לא אבל אלף.

 הציוד של רשימה בגין, לגברת רשימה
לנו.' הדרוש
 נגד מאבק המנהל הרב, יכול איך
 נגד קולו את להרים נוצריות, אגודות
 את להושיט שני ומצד האלה, הגויים

שלהם? התרומה את וקלבל ידו

 בשנים תרם שבית־שלום גילה
 פרנקים מילית עשרה האחרונות

דולר). מילית שצי שווייצים(כארבעה
 בין בגין מישפחת נכנסה ואיר

 מפני אולי ויד־שרה! בית־שלום
 להעביר לבגין עזר שלופוליאנסקי

 ביקש בגין הגולן. חוק את בכנסת
 מביתשחולים, בכנסת להצבעה להגיע

 שומריו גילו ואז ברגלו. נותח שם
 שהוזמן כיסאשגלגלים רצינית: בעייה
 היה לא ובלעדיו הגיע, טרם בגין עבור
 לכנסת. להגיע ראש־הממשלה יכול
 הרכב את סיפק לופוליאנסקי הרב

 את לספח נסע ובגין הדו־גלגלי
רמת־הגולן.

 דלת ללופוליאנסקי היתה מאז
בגין. מישפחת אצל פתוחה

ו הנאשמת
העדיפה (משמאל)

ח ד ל ד ל נ - א י נ ב

להיגמל שחולל
בסמים משימוש

 קמעה כאשר בבתד״ יאנה
 השופט של גזו־דינו אז /

 למאסר אותה שלח אשר דו, ראובן
 למאסר שהדרישה למתת שנתיים,
 התביעה סמנה. דווקא באה ממשך

 זה במיקרה להסתפק נעמה היתה
יותר. קל בעונש

 הפגוסד״ בסניגורית היה ניכר
 להוציא לה קשה כי לידסקי, נידה
מ מפיה  את שישלחו ושילש ז

 ולםא תיים■שנ למאסר הנאשמת
 עם התייעצות אחרי נעשה הדבר

בספט 20 האת ליזמה*(העולם
 מישפוותה. בני ועם )1983 מבר

 של לטובתה כי ושלימו כולם
 ולטובת ,2371 בת הצעירה, האשה

 לאוויר לצאת העומד תינוקה
 כי מוטב ספורים, שים תוך העולם
 לכלא. תחזור ליאנה

מזה א.בכל — ותיקווה
 הצעידו־. שהאשה אהדוח זמש

 תארו י־דיןושעורב יפהפיה שהיותה
 בכורה הפכה כפרה*, מיפה אותה

 העזים מאמציהם למדות לסמים.
 אמירים ומשים בני״מישפחותד. של

הזזוק, עם הסתבמ לא שמעולם

בכלא ללדת
 עבריינית למגרה ליאנה הידרדרה

לבית-הסוהד. והגיעה
 ועבי־ המותקדם הריונה בגלל

במיוחד, המודות שאינן חתית

 במישבחה, לפגוע לא בדי ♦
 שטת את לתזכיר ליאגת ביקשת
בלבד. הפרטי

 ליזמה את לשחרר אולי היה ניתן
 הדבר אבל ומאסר־על״תנאי, ממס

ש מעגל אל אותה מחזיר היה  ממ
והפשע.
 התמנו תאב. בלב בן, על

 כי לסניגורית בני־המישפחוז
 וכד ,בפועל עונש־מאסד תבקש
מעוד בכלא, ללדת ליזמה תובל

 כשהיא משם, לצאת שנתיים
 המקום מסמים. ומשוחררת בריאה
 מושמת ביד נתקלה שבו השירי
 הש אותה לגמול כדי לעזרה

 וגם הסגל גוווז־תירצוז. בית־הכלא
 ועודדו לעזרתה נחלצו האסירש

 ללדת תוכל מך להיגמל אותה
בריזג תינוק

 של התרומות הועברו זו ובדלת
יד־שרה. אל בית־שלום

 לקחה שיד״שרה יצא שלא כדי אבל
 אורי מבקש נתנה, ויד־לאחים

 נקודה לפחות להדגיש לופוליאנסקי
 הפסולים מהנוצרים קיבל לא הוא אחת.
 שווה־כסף קיבל רק הוא כסף. האלה

 בכל כשר כנראה, וזד. רפואי. ציוד —
זאת.

פשעים
 להתעלס 1ב1םס

הפרדס בצל
שכ הזוג  כסרדכ כמכונית שי

ונחכל. נשדד הותקן?,
 את הסיחו ורידדהפרדסיס הירח אור
 יונה וחברתו פסח יוסף של דעתם
 בני־הזוג סביבם. הנעשה מכל סלומי

 מרוכזים והיו במכוניתם הסתגרו
 מכה הגבר לפתע חש כאשר בעצמם,
 כי פסח גילה סביב בהסתכלו בראשו:

 בלב־פרדסים מבודדת שהיתה מכוניתו,
 בשלושה מוקפת רחובות, ליד

 הנהג, דלת ליד עמדו שניים בני־אדם.
 החוצה. הנהג את ומשכו אותה פתחו

מהרכב. הנערה את הוציא השלישי
 בפסח חבטו השודדים שגי

 שרשו גופו חלקי בכל במוט־ברזל
מאה להם מסר הוא כספו. את ממנו

 בכיסו. שהיו וצ׳ק שקל 5000 דולר,
 על השלישי השודד איים עת באותה
 שלא עליה ושמר ברזל, במוט הנערה

 אספו שהששדים אחרי לפסח. תתקרב
 השניים, את ששררו הם הכסף, את

מהמקום. ונמלטו הרכב את לקח
 להתלונן מיהרו וחברתו פסח

 אחרי נטוש נמצא הרכב במישטרה.
 יינון. מושב ליד אחדות שעות

נמצאו. לא השודדים
 אחרי כחודש אקדח. כעזרת

 ברחוב פסח הלך כאשר השוד,
 נתקל ברחובות, באיזורשתעשיה

 זיהה הוא מוכר. לו שנראה באדם לפתע
 כאחד 22וד בן אבו־עדרה נאיף את

 אוגוסט. בחודש אותו שתקפו השודדים
 את הביא ברשיון, אקדח הנושא פסח,

 לתחנתשמישטרה רפש, תושב החשוד,
 ונחקר נעצר ניאף כשודד. אותו וזיהה

המישטרה. על־ידי
 שאר את לחפש פסח המשיך בינתים
 ספטמבר, בתחילת ואכן, השודדים.

 וזשה אבו־עדרה, בעוואד ברחוב נתקל
 בעזרת אותו. שתקף השני כששד אותו

 עוואד את גם להביא הצליח אקדחו
שוי במיסדר לתחגתשמישטרה.  ז

 היא אך השניים, את הבחורה הכירה
 אשר והוא בגבר, טיפלו הם כי" אמרה
בוודאות. לזהותם יוכל

 הגישה אריאל, שלומית התובעת,
 ועל שש־מזויץ על כתב־אישום נגדם

 נעצרו הם רשות. ללא ברכב שימוש
ההליכש. תש עד השבוע

תל־אביב
 שאהב האיש

הגדזל ר.םסר את
שיכ הקולנוע שנות שי

044^4 4 4 4444■ 444^ ^ דוידון יעקכ של כחייו
 ניידת, במכונתשקרנה התחיל הכל
 לפני תידון יעקב טילטל שאותה
 במחנות־הצבא שנה שישים כמעט

 בתי־ חסרי וביישובים הבריטיים
לירדן. מיזרחה גם קולנוע,

 למכונת־ לעבור החליט 1936ב־
 הקיץ בקולנוע התקבל נייחת, הקרנה

 כקד גן״רינה התל-אביבי (חסר־הגג)
ח מתרנם־טכסטים פאי,  שד. גם וסי
 את וגם הקולנוע את חכר מהרה עד

 בזכותו בית־חעם. ממול, הקולנוע
 בך־יהוחז ברחוב הפינות שתי הפכו

לשם־דבר.
ש. גב  השבוע נפטר כאשר כיידי
 כבר עצמו הוא ),85(שבע־ימים דוידון,

 רכש, או הפעיל, בימיו לאגדה: היה
 בטבריה עיר, בכל כמעט בתי־קולנוע
 ובירושלים (מאי) בחיפה ובהרצליה,
 לקדם דאג תמש אבל (אדיסון),

 ועם הקולנוע עם לשטיב לשפר,
הצופים. לקשותיו
 שושנה, המנוחה, אשתו אפילו

 שתה היא בשעתו שלה: את תרמה
 הסרטים של העברית הקריינית

 לפני ארצה ייבא הוא שאותם ביידיש,
שנה. 50

7407 הזה הסולח




