
החי
רברס? עם זמה

ב משתתפת גילתה תל־אביב ף*
 העכבה כי פסיכולוגי, מרתון *■

 איננה נהיגה שבעת היא שלה העיקרית
 מפחר ברמזור, שמאלה לפנות מסוגלת

 למעשה כי לבסוף הורתה אך שתיתקע,
 כדי בתנועה, להיתקע מתאווה היא

תשומת־לב. למשוך
★ ★ ★

ריאלי רעיו!
 פירסומאי, הודיע ירושלים ך*
 כי ,11ה־ לכנסת רשימה שהגיש •4
 יהיו ברשימתו המקומות 120 כל

 להעביר תצליח הרשימה אם ריאליים,
 לישיבה אחת לכנסת: אחד חבר לפחות

 ברשימתו תופעל הכנסת של שתיים או
 לטובת יתפטר התורן והח״כ רוטציה,

 סוף עד וכך ברשימה, אחריו הבא
הקדנציה.

★ ★ ★
 הנכון השם

הנמנה בשעה
 כי הרדיו ותיקי נזכרו ירושלים ך•
 מנהל בשעתו פינסקר, חגי זה היה ^

חמי שהנהיג ישראל, בקול החדשות
 חדשות, שידור כל לפני פיפסים שה

 ומושמע מוארך האחרון כשהפיפס
 זכה ובתמורה — עגולה בשעה בדיוק

 פיפסקר. הכבוד לכינוי פינסקר
★ ★ ★

 נעים רענן זאת
הזמינו? הם

 הרבי חסידי התכוננו ירושלים ף*
 אבן־הפינה הנחת לטקס מבלז >4

 חג־השבועות, למחרת לבית־מידרשם,
 הזמינו חסידים, אלף 15 יבואו שאליו

 לשימוש צלחות אלף 15 לאירוע
 סכו״ם מערכות אלף 15 חד־פעמי,

פיש. גפילטע טון 3,000ו־
★ ★ ★

נעילה תפילת
 צעיר, נעצר אל־סחם אום ^

 השנים 12 משך כי שהודה
 ההנעלה בעיות את פתר האחרונות

 שהיה עת בכל מקורית: בצורה שלו
 ניגש היה חדשות, לנעליים זקוק

 עד ממתין הכפר, מיסגד שלפני לרחבה
 כדין, נעליהם, את יחלצו שהמתפללים

 בזוג בוחר היה ואז לתפילה, וייכנסו
 ואם אותו, מודד לו, שנראה נעליים

 היה — למידותיו התאימו הנעליים
 המקום. מן ומסתלק רגליו על משאירן

★ ★ ★

גמול־תפקיד
 פקיד־דואר נעצר תל־אביב ^
 כי בביתו, בחיפוש שהתגלה, צאחרי4

 מחבילות־הדואר, נטל שנים משך
 1,500 תפקידו, במיסגרת טיפל שבהן

 אולרים, עשרות כמה עטים, 85 ספרים,
 פורנו־ ירחונים ושלושה דולר 15

גראפיים.
★ ★ ★

דמהדרץ קשר
 בית־דפוס בעל הורה בני־ברק ^

 אצל לבירור נקרא כאשר מקומי,
 העובדה לו ידועה כי העיר, רבני

 כשרות, אינן מדפיס שהוא שהמזוזות
 סופר על־ידי ביד נכתבו לא שהן מכיוון

 סיפרי־ בכתיבת המתמחה סת״ם(סופר
 מזוזותיו כי הסביר ומזוזות), תורה

 מגיעות הן וכאשר לייצוא, רק מיועדות
 שם שלו אנשי־הקשר דואגים לחדל

 להכשיל שלא כדי אותן, להשמיד
 מטרותו שכל מכיוון — חרדים יהודים

 לשווק אינה שלו הייצוא בעיסקי
 מתמריצי־הייצוא ליהנות אלא מזוזות
כיצואן. בארץ זכאי הוא שלהם
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שמתו לנשים מיוחדת תרקח הוקצתה בחולון בבית־הקבוות

בעוווה שבע
מתו ולא בתאונת־דרכים נהרגו לא אשר רות.

 ולנתי״הסוהר למישטרה ידועות היו שלוש ממחלה.
 החליטה האם שנים. 34ל־ 20 בין נע גילן כנרקומניות.

סוגןז בני בין להיקבר מגיע לנרקומניות גם כי הרבנות

 ההוצאות בהרואין. לשימוש אף והגיע
 נאלצה וחווה והלכו, גדלו הסם להשגת
 יחד פריצות. על־ידי הסם את לפרנס

 וחברתו, קטלן, יוסף גיסה, עם
 מצאו אופנהיים, אורנה הקיבוצניקית

 לא איש כי להבטיח מיוחדת שיטה
 היו השלושה הפריצה. בזמן בבית יהיה

 בעיתונים ההלוויות מועדי על עוברים
 לבתי־ פריצותיהם את ומכוונים
 הצליחו כך ההלוויות. בזמן האבלים

 120מ־ יותר קצר זמן תוך לבצע
 שללם הארץ. קצווי בכל פריצות
 של חלקה אך רבים, במיליונים הסתכם

 סוחרי־ של לידיהם מייד עבר חווה
הסמים.

 והוגש נעצרו שהשלושה אחרי
 עדת־ חווה הפכה כתב־אישום, נגדם

 לחלשה אותה הפכו הסמים מדינה.
 עם השלימה לא היא אולם ונכנעת,
 לה היה המיתרס. של השני לצד המעבר

 שותפיה שני נגד להעיד מאוד קשה
 מעט לגונן ניסתה וכאשר לעבירה,
 לנדשטיין, אברהם התובע, רצה עליהם,
 חווה עויינת. עדה כעל עליה להכריז

 היא עמקי־נשמתה. עד נעלבה קטלן
דוכן־העדים. על בבכי פרצה

 נידונה עדת־מדינה, שהיתה למרות
 על בפועל, חודשי־מאסר 15ל־ היא גם

 ריצתה היא הפריצות. בפרשת חלקה
 וקיבלה נווה־תרצה, בכלא עונשה את
 הכלא בבית הניתן תחליף־הסם, את שם

קשים. לסמים למכורות
 נקמה

סכין בעזרת
 מבית־הסוהר השתחררה אשר ך*
העבריי לחברה מייד חווה חזרה ^
 חייה כל והלכה. גברה בסם תלותה נית.

 מצליח אל הגיעה גם כך סביבו. סבבו
 השניים ונאה. צעיר סוחר־סמים עיישה,

 עברו הם בו. התאהבה וחווה התיידדו
 מנת־ את ממנו קיבלה והיא יחד לגור

 חווה, אולם שלה. הקבועה הסמים
 אשה הפכה ויפה, תמירה נערה שהיתה
 חיוור, היה עורה ומקומטת. גרומה
 גל־עצמות. הפך וגופה בוהות היו עיניה
 כי העירו, הנרקומנים חבריה אפילו
 אוכלות התולעים כאילו נראית ״חווה

אותה.״
 צעירה לטובת אותה עזב עיישה

 פימנטל, עמירה ממנה, וטריה נאה
 ג׳ינ־ ,הולנדי דרכון בעלת ישראלית

 עמוקות נפגעה חווה חטובה. ג׳ית
נותרה שלא למרות בה. בערה והקינאה

 בחולון, בית־הקברות פאתי ן*
 נשים שבע קבורות אחת, בשורה *4

 אך לזו, זו משיקות מציבותיהן צעירות.
 לבדן אחרת. שורה לאף מתחברות אינן

 מחכה שבצידן הפנויה והחלקה נקברו,
 חלקות־ עשר האם נוספות. למציבות

 העצובה המציבות שורת שליד הקבר
נפטרות? של מיוחד לסוג מצפות

 הקבורות הצעירות הנשים שבע
 צעיר. בגיל כולן מתו זו בשורה

 בלבד 20 בת היתה שביניהן הצעירה
 בדמי ״נקטפה .34 בת והבוגרת במותה,
 מן שלוש על הכתובות אומרות ימיה״,

 לא מפרטות. ואינן הללו המציבות
 או בתאונת־דרכים מתו כי כתוב

 השבע מתוך שלוש ממארת. ממחלה
 של מנת־יתר רבים, בייסורים מתו

הלבן. המוות

 לבתי פריצות
אבלים

 בשורת שניה הקבורה קטלן, ווה ך*
 היא .1983 בשנת מתה המציבות, 1 (

 חייה לשניים. אם במותה. 26 בת היתד,
 סבל סיפורי עמוסים היו הקצרים
 בהיותה החל סיבלותיה סיפור וייאוש.
 עם התחתנה כאשר ויפה, צעירה בחורה
 ילדים, שני לו ילדה היא קטלן. אריה
 ויצא ונכנס עבריין היה הוא אולם

 בגלל היה האחרון מישפטו מבתי־סוהר.
 של ביתו ליד שהטמין חומר־נפץ

 נדון הוא בראשון־לציון. איש־מישטרה
מאסר. שנות לעשר

 האשה של הידרדרותה החלה מכאן
בסמים, משתמשת החלה היא הצעירה.

 פנוי בחולון בבית-הקברות הזה המקום נותר האם
 אשר בעתיד, שימותו נרקומניות עוד של לגופותיהן

צדיקים! ליד אותן לקבור מוכנה איננה הרבנות
עשו לשד מקום

קברים. עשרה לעוד המספיק חול שטח פנוי, שטח




