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שהת ממתי מברוד? כעת רוצה היא
 שיצאה ברגע אחר. בן־אדם הוא יישב■

 וכעת בו נכנסה שלו, אבא של נשמתו
קדוש. הוא

ח דברי כאן עד רי הרב. של י

 את למפור ^
י הסדינים #

 נוכח נדהמת עומרת אני עוד ^
יצ לעברנו התקרב שטף־הדברים, ^
 אותי והזהיר ראש־המועצה, אבו, חק

 ברוך הרב נגד שאכתוב מילה שכל
 כולה: העדה נגד כתבתי כאילו תתפרש

 וניפנף הכריז הוא הוזהרתי' .ראי,
באצבעו.

 הרב של בשבחו הפליג הוא אחר־כך
ש ברוך:  ולאף לך לי. שאץ זכות, לו .י
 ומוסיף: זועק הוא אבות!' זכות — אחד
 בן־יין, חומץ שהוא להגיד יכולה .את
 ברוך בן־יץ. יין שהוא עליו אומר ואני
פטי שלפני אביו, של היחיד בנו היה
 הוא סמכויות. מירב עליו האציל רתו
למיטתו. צמוד היה

זוהר? אורי את מכירה את .תגידי,
 לראות, צריכה הייתי קדוש. הוא גם

 קפצו איך בנתיבות, התעוררות בערב
 אורי יקיר־עינינו, הידיים. את לו לנשק

 חוזר הוא והיום ונאף, חטא הוא גם זוהר
נגדו?' כותבת לא את למה אז בתשובה.

 הבאבא של הטלית את למכור ניסה
 אמריקאים לאיזה דולר, באלפי סאלי
 הסדינים את אפילו אותו? תפס וברוך

 ערש־ על עליהם, שכב סאלי שהבאבא
אותו.״ סילק ברוך אז למכור. ניסה דווי,

 .נהוג ברוך: הרב מאנשי אחד מספר
 ביום־השנה. ספר מוציאה שמישפחה

 חודשיים, או חודש אחרי אלפאסי, אבל
 הלך גם הוא זול. ספר להוציא הלך

 מבאר־שבע אליעזר הרב את להכתיר
כאדמו״ר.'

 מערכת־ על שוב לי סיפר הוא וכאן
 מישפחת בתוך המפורסמת היחסים

 הבאבא של המיועד יורשו 'אבו־חצירא.
 האדמו״ר בנו, להיות היה אמור סאלי,
 אלא באשדוד. שישב אבו־חצירא, מאיר

 ולכן אביו, מות לפני שנה נפטר שמאיר
 שניים: הקדושה הגלימה על התמודדו

 בנו אליעזר, והנכד ברוך, בן־הזקונים,
 אחרי כעת, מאיר. המנוח של הבכור
 של מקומו את ירש הצעיר שברוך

 האדמו״ר תואר כי הטוענים יש הזקן,
 אליעזר, החכם לתלמיד מגיע הקדוש
 שעברו לברוך, ולא בבאר־שבע, היושב

רבב. מכל נקי אינו
 מפוארת, וילות בשכונת ובנתיבות,

 מתגורר לרמת־השרון, יותר המתאימה
 רחב־מי־ בבית אלפאסי אליהו הרב לו

 לענות מוכן היה אלפאסי אליהו רות.
ולה סיפורו את לספר שאלותינו, על

 שלא אבו־חצירא, ברוך לאנשי שיב
גס אלא שבעל־פה, בדברים הסתפקו

אבו־חצירא בתך בית
הכל!״ לו סלחתי הביתה, שחזר .העיקר

 מילים, כמה להשחיל מנסה אני
 לא חילוני, אדם היה זוהר שאורי להגיד

 מנסה אני ברוך, הרב כמו קדוש של בנו
 מעל, לא אבל נאף, אולי שזוהר להגיד

 ליצחק אבל צ׳קים, זייף ולא גנב לא
 חוכמה לא .זה מוכנה: תשובה אבו

 ולהיות פינות בארבע היום כל לשבת
 עם להסתבר לרחוב, לצאת צריך קדוש,
הגדולה!' זו הנכון. ברגע ולפרוש נשים

 ההגנה נאום את שומעת וכשאני
 יודעת לא אני אבו, יצחק של הנלהב

 בכפיה בזמנו שנלחם הזה, האיש האם
 הוא שגם משום זאת עושה הדתית,

 עד מתוחכם הוא שמא או ברשת, נלכד
 והבאבא ברוך הרב שרק שקלט כך. כדי

 נתיבות. את להציל יכולים סאלי
 כאן, קבור סאלי שהבאבא העובדה

 לבנו, לרגל עליה שתהיה והעובדה
 את להפוך יכולות מחולל־הנפלאות,

 עוד המפה. על חשוב למקום נתיבות
 להשתטח לבאים בתי־מלון כאן יקומו

 את למסד גם אפשר אולי הקבר. על
 הקדושים, והמים תעשיית־הבקבוקים

שימ לצורכי־קדושה, מיפעל ולפתוח
 של בתמונתו מקושטים אביזרים כור
ברוך? הרב

 כאילו לבושות צעירות, נשים שתי
מק תל־אביבי, מבוטיק יצאו עתה זה

 זה על חשבתי אני .גם לשיחה. שיבות
 הוא ואולי יפים לא מעשים עשה שהוא

מאו קינן דבורה אומרת קדוש,״ לא
 האלה שהמים אומרים .אבל פקים,
נפלאות. עושים

 איתי, שדיבר ברוך, הרב של מקורבו
אס שלא אותי משביע שוב, לי קורא

 מבקשת אבל נשבעת, אני אותו. גיר
 במישפחת יש מדוע לי להסביר ממנו

 לרב המתנגדים כאלה סאלי הבאבא
ברוך.

 שמתנגד מי שכל לי, מודיע הוא
המושח בראש מושחת. הוא ברוך לרב
 שמשו שהיה אלפאסי, אליהו עומד תים
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שהפי בכרוזים נגדו הדברים את כתבו
נתיבות. בחוצות צו

נת סימה. הרבנית שרעייתו, אלא
 אי־ לדבר בעלה על ואסרה חרדה קפה
 לדאוג צריכה ״אני רע: ועד מטוב תנו

״היל אמרה, שלי,״ המישפחה לשלום
 רוצה לא אני מספיק. סבלו שלי דים

 אבו־חצירא. ברוך עם עסקים יותר
מספיק!״ סבלנו

 מה יש אלפאסי לאליהו זאת, ובכל
 הוא אשתו של צעקותיה ובין להגיד,
 עשר סאלי הבאבא עם .עבדתי מספר:
רצי ברוך. עם לעבוד רציתי לא שנים.

 להתחיל משלי, חדש משהו להתחיל תי
 ברוך עם הבעיות משלי. כולל ישיבה,
לע רוצה שאני שמע כשהוא התחילו

 אפילו הקדוש. הרב על הספר את שות
 את שיבח מאנטוורפן יענקל׳ה הרב

 זה זול! ספר שזה לך אמרו והם הספר,
הנשמה!״ בכל שעשיתי ספר

בע לדברי מתפרצת סימה הרבנית
 שתדבר. רוצה לא אני ״אליהו, לה:

סבלנו!״ מספיק
 אל־ אליהו בית את עוזבים אנחנו

 ברוך החדש שהקדוש בתחושה פאסי
 כהוגן להפחיד הצליח אכן אבו־חצירא

 מקורביו המתנגד. של מישפחתו את
 מספרים, אבו־חצירא אליעזר הרב של

 את גם כהוגן להפחיד הצליח שהוא
 מאיר לארמו״ר נאמנים שנשארו אותם

אליו. לעבור ומסרבים
מצל אני לתל־אביב, חוזרת כשאני

 לה ומספרת ז׳קלין, שלי; למכרה צלת
 שמה- ז׳קלין, בנתיבות. עליי שעבר מה

 ולבית סאלי לבאבא תרמה אשר כסף
 לקנות כבר יכולה היתה אבו־חצירא,

.תיז לי: אומרת הבכורה, לבתה דירה
 הוא ברוך. על רע תכתבי שלא הרי

וחלילה.״ חס קללה, עליך ישים
 שוב, מטלפנת היא הלילה במחצית

 היא בגללי. ישנה לא שהיא לי ומספרת
 קללה. עליי יפיל שהרב פוחדת
שי שרית אני■ גם ■ י

בו ששלח בנו נאשם בראוי ■חיעם החוקו  , ג
 אינטימיים. צילומים לצלמה נו■ אשה רפתות
הם מי בהרחבה. בישראל עתה נהוגה זו שיטה

נווד■
הפיתוי

 לעיתים עליהם שומע ציבור ך*
 ששים אינם נערי״הפיתוי רחוקות. 1 1

סו על מבוססת עבודתם להתפרסם.
להתר עליהם ולכן ודיסקרטיות דיות

 נדירות לעיתים רק מפירסומת. חק
 לבית־המישפט, פעולתם הדי מגיעים

בעיתונות. גם הסיפור מתפרסם ואז
 למישרדיהם קשורים נערי״הפיתוי

 בדרך־כלל הם חוקרים־פרטיים. של
 יפה מתלבשים ונאים, צעירים גברים

 מגיע כאשר ולשכנע. לדבר ויודעים
 המעוניין לקוח החוקר של למישרדו

 אשתו, של לבגידתה ראיות להשיג
 הוא כדיוק מה החוקר־הפרטי מברר
 לדעת באמת הרוצים בעלים יש רוצה:

ש אבל מי, ועם בוגדות נשותיהם אם  י
 ל־ הוכחות להשיג המעוניינים אחרים

 אותה לגרש כדי האשה, של בגידתה
 להשיג כדי זכויות. כל לה לתת מבלי

 מפעילים הבעל, עבור כאלה גירושין
נערי־הפיתוי. את

תיאו את הבעל מידי מקבל החוקר
 פרטים וכמה תמונתה את האשה, של רה
ל נכנס כאן וחולשותיה. נוהגיה על

 לעיתים כלשהי, בדרך המפתה. תמונה
 מגע יוצר הוא הטלפון, דרך קרובות
 למחזר מתחזה הוא האשה. עם ראשון
 יופיה בגלל באשה המעוניין לוהט,

ומשיכתה.

 סיפורי־בדים, עצמו על מספר הוא
 כיהלומן עצמו את מציג הוא לעיתים

 הוא בינלאומי. איש־עסקים או עשיר
 ולמיסעדות, לבילויים האשה את מזמין

הגירו בהליכי לה לעזור מציע ואפילו
מבעלה. שלה שין

 פיתויים בפני העומדות נשים יש
 נשים אבל המפתה. נכשל ואז כאלה,
 והיפה. הצעיר למחזר נכנעות רבות

 קפה, איתו לשתות נענות הן לאט־לאט
הרומן. נגמר ואז דירתו, את לראות או

 האשה מוזמנת זו פגישה אחרי מייד
תמו שולף הוא הבעל, של לעורך־רינו

 לפני אותן ומניח מעטפה מתוך נות
 המאהב כי לה מגלה גם הוא האשה.
 בסך היה לרגע, לה הניח שלא הלוהט,

 ששכר החוקר־הפרטי של עוזרו הכל
בעלה.

 תמונות כי לאשה מסביר עורך־הדין
 בית־המישפט, לפני יובאו אם אלה,

ץ כל ישכנעו  זונה שהיא שופט או די
המ ברכוש חלק לכל זכאית ואינה
 לגדל מתאימה איננה גם ואולי שותף,

הילדים. את
 הנפחדת האשה מוותרת בדרך־כלל

 לא שסודה ובלבד הכל, על וההמומה
 בבתי־ אותה יגרור לא ובעלה יתגלה

 על מוותרת היא ובעיתונות. המישפט
בליבה הילדים. ועל הדירה על הרכוש,

ה של המרים הזיכרונות רק נותרים
נער־הפיתוי. עם פגישה

 י־י מתה, ״אגי
מאמיר ^

 פרטיים חוקרים כמה כי ראה ף
 לעיתים כאלה בנערים משתמשים ^

 בן- יחיעם היה שנתפס האחד מזומנות.
 הסתבך שבינתיים פרטי, חוקר ארי,

 מאסר לשנתיים ונידון נוסף בעניין
•יי■ קוקאין. קילוגרם שני החזקת בשל

 השופט לפני שהתברר במישפט,
 רחל התובעת האשימה אבן־ארי, אריה

 רונן יוסף ואת בן־ארי את גודשמידט
נאס והעדים הצדדים שמות בדוי, (שם

 לבידוי קשר שקשרו בכד לפירסום) רו
ש בכך הליכי־מישפט, ושיבוש ראיה
 עם להיפגש רונן יוסף של לאשתו גרמו

 ידיעתה בלי אותה שצילם נער־פיתוי
 גם נאשמו השניים אינטימיים. צילומים
 ל- להאזנת־סתר מכשירים בהתקנת

—־ האזנות־סתר. לחוק בניגוד אשה,
 כי בבית־המשפט, הודו הגברים שני
 האשה. את להקליט קשר קשרו אומנם
 לבעל סיפק כי הודה הפרטי החוקר

 הקליט כי הודה והבעל מכשירי־האזנה,
אש של שיחותיה את בהסתר בעזרתם

הס או ידיעתה ללא חורשים, במשר תו
כמתה.

 השניה, בהאשמה כפרו הנאשמים
 תיעוד היה שעשו מה כל כי וטענו

 כדי האשה, של והתנהגותה המציאות
 תור כראייה. לבית־המישפט להביאה

 נוספים פרטים התבררו המישפט כדי
 של הפעולה שיטות בדבר ומעניינים

נערי־הפיתוי.
 מסו־ בדירה התקין החוקר־הפרטי

 צילום מכשיר רב־קומות, בבניין יימת,
ב שלט־רחוק על־ידי המופעל נסתר

 הרקע את הכין ובכר ידית־הדלת, תור
לצילומים.

 לא זה במיקרה האשה כי נראה,
 שטמנו בפח שנפל תמים קורבן היתה

בע שהקליט הטלפון שיחות מתור לו.
 נוהגת היא כי לו, התברר בהסתר לה

 כסף. מהם לקבל כדי גברים עם לשכב
 נהגה היא שגם חברה, עם בשיחות
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