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 לפני זמן. לאורך לא זה גם אך מצליחה.
 החזקת־ של בחשד שוב נעצרה שבוע
 שתעבור בתנאי שוחררה, היא סמים.
באילת. לגור

 אמה את ביקרה האחרונה בפעם
 אמה, את היכתה מיכל שנד- חצי לפני

 צו־איסור־כניסה נגדה הוצא ומשום־כך
ממנה. להיפרד באה השבוע לבית.

 היא .16 בת רודת, היא הצעירה הבת
 הארץ, שבדרום בקיבוץ־חצור לומדת

 התפרץ שעופר בזמן בבית שנכחה והיא
נפצעה. היא אמו. את ודקר פנימה

חיים
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לעכו נלי פנתה הגירושין חדי
 בתופרת עבדה היא מזדמנות. רות ^

 כטלפנית תל־אביב, בדרום במתפרה
 בהיפר־שוק כקופאית מט,1דיפל במלון

בן־גוריון. בקריית
 היטב הקפידה היתה, ונאה יפה אשה

 ״הלבוש החיצוני. ומראה לבושה על
 צבע־ את ותואם מסודר היה תמיד שלה

השכ אחת אומרת שנעלה," הנעליים
 לבושה על אליה. מקורבת שהיתה נות,

 מוזנחת היתה דירתה אך הקפידה,
ומלוכלכת.
 אהבה לה שהיתה בשכונה אומרים

 ויפים. צעירים לבחורים מיוחדת
 והיו בחברתם, נראתה קרובות לעיתים
 פעם מדי לה עזרו שאף מביניהם
כספית. מבחינה
 של בנו עם רומאן ניהלה שנים לפני

 .25 בן אז היה הוא בחולון. ידוע רב
 עבריין, שהוא לה התברר זמן כעבור

 לרכוש הכסף לו היה מהיכן הבינה ואז
ולבנותיה. לה שהביא המתנות את

 גבר עם רומאן ניהלה זמן כעבור
הרו כל מקום. בקירבת שגר נשוי,

 מאז ובני־חלוף. קצרים היו הללו מאנים
 קשר כל יצרה לא מבעלה, התגרשה

אחר. גבר עם משמעותי
 על העידה לא החיצונית חזותה

 והשליט מורא עליה הטיל בנה חייה.
 בא היה עבד, שלא מכיוון בבית. טרור
 קיבל כשלא כספיות. בדרישות אליה

 כשלא ומכה. מתפרץ היה מבוקשו, את
 מכה, היה שדרש, האוכל את קיבל
ומנתץ. שובר
 עד מביתה, לברוח נאלצה אחת לא
לירו ברחה האחרונה בפעם זעם. יעבור
ובחבר נוצרי, גבר הכירה בדרך שלים.

 לביתה, כששבה שבוע. במשך היתה תו
השכ לאחת עופר. על־ידי שוב הוכתה

 סכין־קומנדו קנה שעופר סיפרה נות
 את גילח עופר אותה. לרצוח והבטיח

 לאחרונה," התעוותו ״ופניו ראשו, שער
השכנים. אחד אומר

 להתבודד, נהג הוא היה. מסוגר בחור
בגיט ולנגן רועשת מוסיקה להשמיע

באלימות. מצא פורקנו את רה.
 המיש־ את נלי הזעיקה שבוע לפני

נעצר, הוא אותה. שתקף אחרי טרה

עבאדי רענן והאב מיכל הבת
היו הבן *

 משום קצר .זמן אחרי שוחרר אולם
 מימש השבוע תלונה. מלהגיש שנמנעה

איומיו. את
 ״מגיע אומרים: לשון־הרע מוציאי

 ידעה ולא כאמא, תיפקדה לא היא לה!
היתה לא היא ילדיה! את לחנך

מאזשפז
עצמה!" על הצרה את והביאה אחראית,
 אמא, היתה ״היא אומרים: אחרים

 יכלה לא היא ילדיה. טובת את שרצתה
 לא הכלכלי. מצבה בגלל בהם להחזיק

למות!״ לה מגיע היה
■ עין־דזד יוסי

יהז העילם י'י'צפ יו'צ ועופר נלי של גופותיהם
תלונה הנישה לא היא

)35 מעמנד (המשך
 בטוב־ היה זה כי בטענות, בא לא אחד

טעם."
 הארץ את לעזוב החליט הוא 197 7ב־

״היי לרבריו: לארצות־הברית. ולנסוע
הפרובינצי מהמיסגרת מתוסכל תי

 בעשיית כמעט: דבר בכל כאן, אלית
ב לי, ששילמו האפסי בשכר סרטים,

 לדבר שלא ויותר. שנה של עיכובים
 וחוסר־ההגינות חוסר־האנושיות על
 30 בן כבר הייתי מזה, חוץ אנשים. בין

 מפני למה? בי. תמך עוד שלי ואבא
הישרא הטלוויזיה בשביל שעבדתי

לית!״
 להקים, הצליחו יהורה ואחיו מאיר

 שלוש מאפס, כמעט מתחילים כשהם
הרא וידיאוטק. בשם מפוארות, חנויות
 בווסט־ השניה בבוורלי־הילס, שונה

״הצ הר: בווסטוור. והשלישית הוליווד
 שלנו, הקולנועי היירע בזכות לחנו

היוק באיזורים החנויות, מיקום ובזכות
המע בחוף ביותר והעשירים רתיים
רבי."

 ליו אלטיו ^
וסטאלונה *

 של הקבועים הקליינטים ין
 הזמרת־ ג׳ון, אלטון הר: האחים

 פראג־ ספילברג, סטיבן שר, השחקנית
 סטאלונה, סילבסטר פורד־קופולה, סיס

 קולינס, ג׳ואן מאיר, של שכן גם שהוא
 מייקליקיין פונרה, ג׳יין אוואנס, לינרה

 בימאי־הקול־ וגם אחרים, ומפורסמים
 סטון, ונלסטריט) אוליבר(פלאטון, נוע

שלי". טוב כ״חבר מאיר מגדיר שאותו
 מהלקוחות אחד כל על ״סיפורים

 שלהם הטעם מה קונים, הם איך האלה,
 פיקנטיים וקטעים בקסטות־וידיאו

אחרת," לכתבה נושא כבר זה עליהם,

 יריבות.• מיפלגות שתי כמו המתנהגות
בצרי. מול הינראווי

 ארבעת את בנתה הינראווי מישפחת
 בניגוד היתר, לכל בניגוד הקוטג׳ים
 אומנם קיבלו הם בניין־ערים. לתוכנית

 את אבל קוטג׳ים, ארבעה לבנות אישור
 כנדרש מתוכנן, שהיה החנייה, מרתף
 מקומות־חנייה, לשמונה התקן, על־פי

חלו כולל למרתפי־מגורים, הפכו הם
 למישטח העבירו הם החניות את נות.

 תל־ שכונת הבניינים. בין העליון
 לבנות שאסור איזור הינה כולה בנימין

 והם זה, את ירעו הם מרתפי־מגורים. בו
ביורעין. מהחוק חרגו

בניין־הע־ ועדת תהליך, של בסופו
 משורת לפנים החליטה, המקומית רים

 את ולאפשר זו למישפחה לעזור הדין,
 בהתאם למגורים, במרתפים השימוש

 שישולם בתנאי בשטח, שנוצר למצב
שיוכש ובתנאי למרתפים, מס־השבחה

 ובתנאי העליון, בשטח חניות שמונה רו
 הקוטג׳ים בין מפרירה גרר שתיבנה

במקום. המתוכננת ציבורית, לגינה
 המישפחה שברשותי, המידע על־פי

 הגיעו הס — התנאים בשלושת עומדת
 והם לתשלום, הסכום בעניין לפשרה
 יודע אני אותו. משלמים) (או שילמו

 שמונה להמציא כרי קיר, שם שהרסו י
 יודע ואני בנו, שהם השש במקום חניות

הגדר. את התקינו) (או שמתקינים גם
 שיסתרר מניח שאני נוסף, תנאי יש

 מישפחת השתתפות — הוא גם
 החוק לפי מידרכה, בהתקנת הינראווי
 איומיםהעירוני

בצחוק
 המיפלגה לתמונה נכנסת אן ך*

 יש לה בצרי, מישפחת — השניה
שבד הסמוך, במיגרש קוטג׳ים ארבעה

״וו ^י ם רגיגג7 ג ה ההדו
שלנו. בבתים ר1לג אי־פעם שנזכר מקזוה מאיד ״אני

 זה את לערבב כדאי ״לא מאיר, אומר
שלי.״ הבתים בעיות עם

 בקשר רוצים אחיו ושלושת מאיר
 לשמש אמורים והקוטג׳ים הארץ, עם

 חנות בעל הוא ניסים שני. כבית אותם
 ודויר בסן־פרנסיסקו, לקלטות־וידיאו

 גם גדולה, חברת־מחשבים בעל הוא
 נכרו הוא ושותפו בסן־פרנסיסקו, היא
ה איל־העיתונות הרסט, ויליאם של

נודע.
 בבוורלי־הילס, בווילה גר מאיר
 במר־ נוסע דולר, מיליון 4.5 ששוויה

 והמחזור פתוח, גג בעלת '88 צדס
 מדווח, הוא מגיע, עסקיו של השנתי

דולר. מיליון 10ל־
 דרכון קיבל הוא וחצי שנתיים לפני

 הולנדית עם נשוי הוא אמריקאי.
 יפהפיה נישואיהם(״היא עם שהתגיירה
 שמה כחולות, עיניים תמירה, בלונדית,

 ואב מסורתי־הולנדי״), שם זהו טלית,
ומש (״ילדה.יפהפיה 11 ה־ בת ליסמין
געת״).

 אי־פעם, שנוכל, מקווה מאוד ״אני
״תהלי הד, אומר שלנו," בבתים לגור
 היה שבארצות־הברית פשוטים, כים

 הופכים אותם, לסדר דקות כמה לוקח
 בלתי־ למשימה רמת־גן בעיריית
ממש.״ ויה־דולורוזה אפשרית,

 ראש עוזר גולן, שמאי גיב ך*
 העירייה: ודובר רמת־גן עיריית 1 (

 בשנת־ שאנו לי מזכיר הזה הסיפור
מישפחות, בשתי כאן מדובר בחירות.

 גבוה שטח על נמצא טופוגרפית בחינה
הינדאווי. מישפחת של ממיגרשה יותר

 מישפחת בעיני חן מצא לא העניין
 שבתי מצב שייווצר — הינדאווי
 מהבתים יותר גבוהים בצרי מישפחת

 —כעד מיי״שעד/דע לבקשת לכן, שלהם.
 באחוזי־ אחוזים 10 של הקלה לקבל

 הינדאווי, מישפחת התנגדה הבנייה,
 הקלה ניתנה ולא התקבלה, ההתנגרות
בצרי. למישפחת
 שלפי יודע שבצרי הוא כעת המצב
 השימוש אסור בניין־ערים תוכנית

הש על־פי מגורים. לצורך במרתפים
 — בדוקה בשמועה ומרובר — מועה

 מישפחת תקבל שבו לשלב ממתין הוא
 לחריגת חוקית גושפנקה הינדאווי

 כנראה, בצרי, מתכנן ואז שלה, הבנייה
 יפנה הוא שלו: מסע־הנקמה את

שתא בניין־הערים־המחוזית, לוועדת
 במרתפים להשתמש הינראווי על סור

למגורים.
 כפי ל״דמי־כופר", הבקשה בעניין

 קישקוש זה לזה: קורא הד שמאיר
 אפילו מוכן לא ואני ראשונה, ממדרגה
 לו• שיש אזרח כאלה. דברים לשמוע

 מייד שייפנה כזה, בנושא טענה
למישטרה.
 המהנדס של במכות האיום בנושא

 והוא כך, על אותו שאלתי מוראד: יעקב
 לא והוא בצחוק, היה שזה לי אמר

 אמר מוראד שאמר. למה באמת התכוון
 כרי פשרה, שחיפשתי הוא ״אני לי:

 הכרה הינדאווי למישפחת לאפשר
 התכוונת' המרתפים. של הקיים במצב

 עושה הוא מה ותראה טוב, לו לעשות
לי!"

4 2659 הזה העולם2


