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 נעמי נעצרה שעבר הרביעי יום ך•
 והוח־ המישטרה, על־ידי אדווה *4

 בשידול ריווחי־פרוצה, על בחיים שדה
ובסחיטה. לזנות

 יעקב רס״ר החוקר, של דבריו לפי
 האחרונה שנה בחצי נעמי שידלה טל,
 בזנות, לעסוק מאירצ׳יק עדייה את

 עד 50 ששילמו לקוחות לה סיפקה
 מחצית וקיבלה דולר, 150

 שהיא נגדה, נטען גם מדמי־האתנן.
 עבור דיזנגוף ברחוב דירה שכרה
הלקוחות. את שם שתקבל כדי עדייה,

 את עזבה היא עדייה, של לטענתה
 נעמי אולם הוריה, לבית וחזרה הדירה

 ממנה לסחוט וניסתה ממנה הרפתה לא
דולר. 2000 של סכום

 טען קירר, אליהו עו״ד הסניגור,
 נעוצה התלונה כי בבית־המישפט

 עדייה, הכירה שאותו מסויים, בעבריין
 בסמים. להשתמש עליה השפיע אשר

 למנוע ניסתה היא נעמי, של לטענתה
ואף העבריין עם הקשרים את ממנה

 כדי עדייה, של להוריה מיכתב שלחה
 עם בתם של החברות על להתריע
העבריין.

 עדייה עמדה הסניגור, של לטענתו
 לחדל, העבריין אותו עם לנסוע

 על להודיע דאגה ונעמי לעיסקי״סמים,
 לעבריין, נודעה הפרשה למישטרה. כך

במישטרה. התלונה ומכאן
 ורדינה השופטת הורתה דיון, אחרי

נעמי. את לעצור סימון

 רבות, נשים מכירה ינני ^
 לעניין לרתק, לשעשע, שיכולות1\
 כשאתה אדווה. נעמי כמו להצחיק או

 בדפי דיפרפת כאילו איתה, משוחח
 שניים או ספר מזכירה היא ספר.

ראניון. דמון של מספריו
 היא מדבריה, שיזדעזעו כאלה יש
 בביטחון שלה, בהעזה להדהים יודעת

אצלך תיצור אותה, וכשתכיר השופע,

 לזנוח. חנותה את הדיחה שהיא טוענת המישטוה
 היא מ׳ נושו. נגדה קשו התחתון שהעולם טוענת היא

שנה? 2* מזה הארץ את המשגעת המוחקת. האשת
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 כל את הכירה היא דאגה. שלהן החיות עשרות
 והיתה אותן, לפנק פסקה לא החיות, של שגיונותיהן

 האישי. טעמה לפי מזונה את חיה לכל מכינה
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 וחוותה כאלה, חיים חיה שהיא הרגשה
 עברו מעטות שנשים כאלה, חוויות

חייהם. כל וחוו
 לא נעמי, שכתבה אלה כמו כתבות

 בישראל, עיתונאית אף לכתוב יכולה
 לא אחת אף — פשוטה מסיבה וזאת

האינפור למקורות להגיע מסוגלת
לרשותה. שעומדים מציה

 פניה ניגודים, רבת דמות היא נעמי
 והופעתה הארוך שערה האכסוטיים,

 דיבורה עם מתיישבים אינם המיוחדת,
אמה. שפת הגרמנית, בשפה השוטף

 הוריה בבית גדלה בארוט נעמי
 תרבות אנשי גרמניה, יוצאי בבת־גלים.

 ודני הבכירה, בתם נעמי, אירופה. מרכז
 אווירה באותה חונכו ממנה, הצעיר

 כגאון התגלה דני תרבותית.
 היתה נעמי ובפיסיקה. במתמטיקה

נעוריה. בשחר עוד אחרת אופרה
 כינו במיפרץ הערבים הדייגים

 השטן). (בת אלאיבליס" ״בינת אותה
 הדייגת נעמי היתה בנעוריה עוד

 את ומצאה בישראל, היחידה התת״ימית
 נהגה דרכה בתחילת במים. מיחייתה

 שלושה של לעומק עד לצלול נעמי
 רובי, עם שהתיידדה אחרי אך מטרים,

 התאמנה היא מהונגריה, חדש עולה
 לעומק ולהגיע לצלול ולמדה בחברתו

למים. מתחת מטרים שבעה של
 את שהציפה זאת היתה נעמי

 הדגים של ביותר המובחרות המסעדות
 כשרובי שצדה. בלובסטרים, בארץ
 לבדה, לדוג המשיכה היא לצבא, גויים

 סכום שנים 25 לפני מרוויחה והיתה
מדייג. ליום לירות 50 של

 במכונית. נהגה לא מעולם נעמי
 מיוחדות. במוניות נסעה מקום לכל

 היא בחוץ. מונית לה חיכתה תמיד
ולשתות הדגים, ממיטב לאכול אוהבת
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בן־אמוץ. דן עם שלה ברומן התפרסמה עדייה שהסתכסכו. אחרי השבוע,

 נחשב לא מעולם כסף טובים. יינות
בעיניה.
 היא אנשים. למתוח אוהבת היא

 אחרי ולחזור מהבית לצאת מסוגלת
 ביותר החשוב הדבר חודשים. כמה

 עצמה את להרגיש זה בשבילה
 אותה, להלהיב אפשר בקושי חופשיה.

 מכירה כבר שהיא ההרגשה ישנה תמיד
 מסוגלת שהיא מידה באותה הכל. את

 יכולה היא בכרס, שעות להסתובב
ולהעלם. מחנק להרגיש פיתאום
בזה זה כרוכים ובעלי־חיים נעמי

 שהיא ביבר־החיות ומתמיד, מאז
 החזיקה פעם אגדה. הפך בביתה מגדלת

 שלושה חתולים, 21 אחת ובעונה בעת
 במתנה שקיבלה ענק קוף כלבים,
ברחוב. שמצאה קטן וקיפוד מימאים
 ויופיה החטובה גיזרתה בגלל
 בחיפה. מבוקש מורל הפכה האכסוטי

 שילמו חובבות־הציור הכבודות הנשים
 לפניהן שתופיע כדי כספן, במיטב

בעירום.
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