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בישראל שהודפסה ״צרפתית חוכרת
— גלוי הגוף

זרים קטעים של ישראלית חוברת
נסתר השם —

במדינה
)14 מעמוד (המשך

המוני המחלקה בישיבת זה, דיון בעקבות
נימו היו לבר־מנחם מפא״י. של ציפאלית

 חבריו בפני גולל הוא להצעתו: טובים קים
 שקד בין המתנהל המשא־ומתן פרטי את

ב העמיד אשר האזרחי, הגוש אנשי לבין
העיר. ראשות על מפא״י שליטת את סכנה

 תמימה: בהצעה דבריו את סיים בר־מנחם
 לו להציע שקד, עם במשא־ומתן לפתוח

 זו שהצעה היה ברור העיר. ראשות את
 לבן־עמי, הסגנות מן יותר לשקד תקסום

האזרחיים. ידי על המוצעת
 הו־ עקב במפא״י שקמה הרוחות סערת

 לבר־ סייעה רק פוקס של דאת־הכשלון
 שעובדה תוכניתו, לקבלת ללחוץ מנחם
 שקד. לבין בינו בחדרי־חדרים לכן קודם

 ראש סגנות מסירת את גם כללה זו תוכנית
 שעסקני דבר — עצמו לבר־מנחם העירייה

אודותיו. ידעו לא מפא״י
 הציע לכן קודם ספורים ימים אשר שקד,

 היטב ידע לבר־מנחם, הסודית התוכנית את
 עדיין זכר בר־מנחם חברו־יריבו. נפש את
ה את מינתה שסיעתו שעה עלבונו, את

 עליו פסחה פוקס, דויד של לסגנו גולן חבר
 את יעשה שבר־מנחם ידע הוא רחמים. ללא

 את להכשיר יטרח מפא״י, בקרב מלאכתו
הוא. למינויו הקרקע
 הסתפק לא שקד בטוח. שבטוח מה

 בטוח״, שבטוח ״מה בסיסמה בדוגלו בכך.
הכ הציונים עם משא־ומתן לנהל גם המשיך
ורא בן־עמי שעובד בפניהם הצהיר לליים,

 שלובי־זרוע, לעולם ירדו נתניה העיר שות
 העיר ראש כהונת את למסור ברצון ניאות

 כסגנו. יתמנה רק אם לבן־עמי האפשרית
 לכלליים רב: זמן נמשכו לא השיחות אך

 עם נפרד משא־ומתן מנהל שקד כי נודע
התנפצה. בעיסקה והתעניינותם בר־מנחם,

 תככים של הסופיות התוצאות כי אם
 ש־ השבוע, היה, ברור נקבעו, טרם אלה

 שארבה הסכנה חלקי. לנצחון זכתה מפא״י
חלפה. לשלטונה

פירסומים
! ה ל ־ ה ל ־ ו א

 ה־ השופטים שני של המנומק פסק־הדין
(ה סגל ויעקב ואקס אליעזר תל־אביביים

 צילום כל לא כי שקבעו ),1184 הזה עולם
תו דבר מהתה עירומה אשד, של ציור או

 עירום. חוברות של מבול מיד הצמיח עבה,
 וחוסר־טעם זולות לכולן: המשותף המכנה

שמוכ הדברים, הגיעו כך כדי עד מבחילים.
בדוכנים. להציגן סירבו רבים רים

 בשם חוברת היתה הפרסומים ראשון
״סי מצויים בתוכה כי שהודיעה או־לה־לה,

 יותר הרבה קטן בכתב מיניים״. פורים
והמינגתי. בוקאצ׳ו של :צויין

 שני אמנם ניתנו החוברת בפנים .
 הנודעים. הסופרים של פרי־עטם סיפורים,

 אם כי החוברת, הוצאה כך לשם לא אך
 נשים של צילומים 21ל־ יריעה לתת כדי

עירטול. של אחר או זה בשלב
נו חוברת הופיעה או־לה־לה אחרי מיד

 ללא (עירום), נו הצרפתי בשם יותר, עזת
 יותר, או פחות נשים 34 רק כתוב. תוכן כל

 הוא שלהן ביותר החם שהלבוש נחמדות,
 בארץ, הודפסה החוברת כובע. או מניפה

 צרפתיות חוברות מתוך שהועתקו מצילומים
, זולות.

 העלו הזדמנות באותה ניסתרות. גילוי
 את המחבוא מן יודעי־חוק ומפיצים סוחרים

הס לא המשטרה אשר הישנות, החוברות
 משפסק סברו, עתה, בזמנן. להחרימו פיקה

 אפשר זה, בענין דעתו את בית־המשפט
ניסתרות. לגלות
 של משרדו אל מדי. פזיז גילוי זה היה
ה באה בתל־אביב, נו, של הראשי המפיץ
 כל על יד ששמה משטרה חוליית שבוע

 בין להפיצן עדיין הספיק שלא החוברות
 חומר פירסום הטכנית: האשמה הדוכנים.

 המו״ל את המחייב לחוק בניגוד מודפס,
 שם ואת הדפום שם את שמו, את לציין

האחראי. העורך
 דוכני בין חיפה שוטרי פשטו שעה אותה

 או־לה־לה. חוברות את שם החרימו העתונים,
 השמות. פירסום חוק הפרת שוב האשמה:

 — ותרגם ״ערך אמנם: צויין זו חוברת על
 כי סבורה היתד, המשטרה אך שילוח.״ חיים

 ערוות את ברבים לגלות מוכן שהיה האיש
. האמיתי. שמו את גילה לא הדוגמניות

חיים דרכי
ת רו ע □ נ רי פ ס ה
 נערות־ של ומתארכת ההולכת לרשימה

נערת נערת־הפיתוי, — הישראליות הפשע

 אחרות וזונזוהרות נערות־הטלפון הצ׳קים,
נערות־הספרים. חדש: מונח עתה הצטרף —

 בימת־הפשע על הופיעו נערות־הספרים
 צעירות ששתי שעה חדשים, ארבעה לפני
 ישעיהו עיני, הספרים חנות לבעל פנו

 התנ״ך את לרכוש ביקשו מתל־אביב, כחולי
קאסוטו. הפרופ׳ של המבואר
 או־ נערות לגלות תמיד שמח אשר כחולי,

 לצעירות למכור מיד הסכים הבות־קריאה,
 לירות. 80 במחיר הכרכים 16 סידרת את
 החוב לפרעון להסכים מוכן היה אף הוא

 הספרים תמורת לידיו קיבל בתשלומים,
השחרחורת. הצעירה מידי לירות שמונה

 פעמים ארבע והופיעו הנערות חזרו כאשר
 נוספות, קאסוטו סידרות לרכוש כדי נוספות
 טרם סקרנותו אך החנזזני אמנם הופתע
 הפקידו למהימנותן כהוכחה לחשד: הפכה

 אחת של החיילת תעודת את בידיו הצעירות
מהן.

 לחנויות־ספרים הצעירות פנו בינתיים
 קאסוטו התנ״ך סידרות את מכרו אחרות,
 ונעלמו — אחת כל לירות 35 של במחיר

 החיילת תעודת את רק בהשאירן האופק, מן
סיני. חנות בעל לידי שנמסרה
 שעה שבועות, ששה כעבור אדם. ציד

 החל נפרע, לא החוב של השני שהתשלום
 לעורך־הדין פנה לכספו, לחשוש כחולי

 של המו״ל בן אורנשטיין׳ אבשלום הצעיר
 התנ״ך את לאור המוציא יבנה הוצאת

 תעוזת־החיילת כי גילה אורנשטיין קאסוטו.
 חרס רק העלה אבל למשטרה, פנה מזוייפת,

בידו.
 אלא ברירה נותרה לא המרומה לחנודני

 להפתעתו, ברחובות. הצעירות את לחפש
 הבחין מטיוליו באחד זו. שיטה הועילה
 לחנות־ גבר בחברת הנכנסת צעירה בקונה
 שוטר הזעיק הוא אלנבי. ברחוב בגדים

 עקבותיה נעלמו כך כדי תוך אך למקום,
החמקנית. נערת־הספרים של

 מוכר־הספרים. של זעמו את ליבה הגילוי
 הקונה כי גילה בחנות־הבגדים, בירר הוא

 רב־ כחולי, מקום. בקירבת עובדת האלמונית
 סיוריו את ועורך לה אורב החל הסבלנות,

לראשו גילה־ בו למקום סמוך אלנבי, ברחוב
- - - שללו. את נה

 הבחין הוא מזלו. שוב לו שיחק לבסוף
 לעבר אותה גרר בידה, אותה תפש בצעירה,

 נגלתה המשטרה בתחנת שעצרה. שוטר
ל פקידה אסא, שרה זו היתה — זהותה
עורך־דין. אצל שעבר

 של למעצרן גם הביא שרה של מעצרה
אפ ברכה הנותרות, נערות־הספרים שתי

 שסיפקה סודרי, ולאה השניה, הקונה שטיין,
 לאה המזוייפת. תעודת־החיילת את לצעירות
 מסמך זיוף בעתן נפרד, למשפט הועמדה

צבאי.
קרבית, רוח׳ מלאת היתד, אסא שרה בעוד

 חודשי־ במשך חוקריה עם פעולה שיתפה לא
 אפשטיין ברכה נשברה הארוכים, החקירה

 המדינה עדת לשמש הסכימה קצר, זמן תוך
המש התהליכים הקפאת תמורת חברתה, נגד

נגדה. הוחל בהם פטיים
 עשרה לפני בבית־המשפט. מיפנה

 האחרונה הישיבה סוף־סוף נתקיימה ימים
 כסף בהוצאת הנאשמת אסא, שרה משפט של

 מהסכמתה ברכה נסוגה תחילה שתא. בטענת
ש לאחר רק ונכנעה — מדינה עדת לשמש

ב תואשם — תיענה לא שבאם לה נרמז
עצמה.

 לרגע עד ששמרה שרה, המיפנה. בא אז
התמו ותקיפה, שחצנית עמדה על האחרון

 רחמים, בבקשת לשופט פנתה היא טטה.
 להודות ביקשה דמעות, זולגות כשעיניה
 את לשמוע יסכים שהשופט בתנאי באשמה

להפ סגורות. בדלתיים מניעי־פשעה סיפור
 פינה קורנגולד, השופט נענה הקהל תעת

 פה, אל מפה סקרנים המלא האולם את
 של האישיות לתולדותיה ארוכה שעה האזין

והמתיפחת. הכנועה נערת־הספרים
 שוב הרחב, לקהל הדלתות נפתחו: כאשר

 ועזת־ רוטנת נערה השופט בפני עמדה לא
נר עתה לגמרי. אחרת צעירה אלא מבט
 בחלקה. ושמחה רגועה עליזה, שרה אתה
 קור־ השופט לכך: טובות סיבות לה היו

 הסכים הודאתה, פי על שהרשיעה נגולה
 תביא שהצעירה לאחר גזר־הדין את לקבוע

 הבקיאה ששרה, רמז הכל להתנהגותה. ערב
 מבין בשלום. לצאת הפעם גם תדע בספרים,

הפלילית. את..החוקה המכיל הספר סעיפי

1188 פעולסחזוז׳המרקחת בתי בכל להשיג


