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המשטרה •טל הגישה

ב ■הוד■ ל׳ טו תו א ק ב ו טו
 שרי־ נהגי באגודת מהלך הבא הסיפור
 לא שהעביר ההחלטה בעקבות הממשלה,

 בממשלה, אלץ יגאל שר־העבודה מכבר
 לארק במכוניות לנסוע השרים ימויבו לפיה

מכו לקבלת היתר יקבלו הארץ, מתוצרת
 במקרה רק יותר כבדות אמריקאיות ניות

 שר־החינוך זאת. יצדיק הרפואי שמצבם
 כרכב לקבל ביקש ארן, זלמן החדש,

ש לפני חדישה. אמריקאית מכונית צמוד
 להביא ארן התבקש המכונית, לו אושרה
 קבלת מצדיק מצבו שאומנם רפואי אישור

. כזאת מכונית הממ מישיבות באחת • .
 שר־המשסרה נגד טענה הופנתה בה שלה,

מצ אינם ששוטריו על שיטרית, ככור
ן הנמלט העבריין את לתפוס ליחים מ ח  נ

ש, רק ה חבריו את שיטרית הרגיע נ־
 — הקפה את נגמור רק דאגה, ״אל שרים:

במשט מרננים עכשיו בידינו.״ יהיה והוא
 החל הוא כי השר, של גבו מאחורי רה,

 חסידי של יחסם • • • בדליים קפה לשתות
 הוא שז״ר, זלמן המדינה, נשיא אל חב״ד

 אותו, מכבדים הם אחד מצד מעורב: יחס
אולם חב״ד, חסידי על נימנה שהוא על

 בקבוק נטל בתל־אביב, •אינילוב החולים
 לגימות־ כמה וגמע השולחן, מעל קוניאק

 בתימהון, בו שהביטו השכנים, לחולים ענק.
 אלתר־ של ידיד מכסית, חונא ״אני הסביר:

 וראש־העיר שלי, הבית זה הועד־הפועל מן.
 הספקנים שלי.״ טוב הכי החבר הוא נמיר
 שחונא לדעת, במהרה נוכחו החולים שבין
 בבית־ בילה בו השבוע, במשך אמת. דובר

ה הקומה אנשי רוב אצלו ביקרו החולים,
 מהם אחד שכל הודעד־הפועל, של חמישית

 המשיך חונא כשי. קוניאק בקבוק לו הביא
 האחיות, עם ולהתעסק לשיר שמח, לעשות

 צה ,,מאו . . . לחדר חבריו של לצהלתם
 ניצן בקפה הסביר חמור,״ סתם הוא טינג

 סניף מזכיר קאמינר, ראובן בירושלים
ב שהתנהל ויכוח בעת הירושלמי, מק״י

 כתב הוא קאמינר משעשע: פרט מקום•
 • • • בישראל הסינית הידיעות סוכנות

 אלה בימים הגיע תל־אביב עיריית לגזברות
 מבעל לירות, מאה של סכום על חשבון

 תבע גורדון גורדץ. אליהו חוות־הסוסים
 לסגן־ רכיבה הוראת תמורת הסכום את

 לצורך גולדשטיין, משה העיר ראש
והשאלת ,1962 בשנת שנערכה העדלאידע

 נוסף בובר. את ולא הישראלים את לשאול
 — (שאול) ביבר את שמוקיר בעם לזאת:

לבובר.״ מקום אין
★ ★ ★

ר ר שו מ הצייד ה ו
 ערך אישיים, חשבונות של ביניים סיכום

 המשורר עם ברנשטיין משה הצייר
 בין הסיכסוך של תחילתו אבירן. דויד

ברנ כאשר שנה, כחצי לפני החל השניים
בקרי שקוע שהיה אבידן, אל ניגש שטיין

הפ אודותיו. קטע התפרסם בו עתון, את
 המשורר של לעברו נמוך־הקומה, הצייר ליט

 אותך.״ שמפרסמים רואה אני ״נו, המזוקן:
 אין אותי, ״עזוב בזילזול: לו זרק אבידן

 החליפו לא מאז גרועים.״ לצייריים זמן לי
 האחרון שישי ביום מלה. ביניהם השניים

 בקפה שישב אבידן, פני על ברנשטיין חלף
ה קבצי שני את שולחנו על זרק נסית,
 אישית. הקדשה נושאי אבידן, של שירה
 הצייר לידי להחזיר אם אבידן שוקל עתה
ברנ על־ידי שצוייר שלו, פורטרט ציור

 שדרכו נראה • • • שנים שש לפני שטיין
 בן* עידוא הצעיר והבמאי הסופר של

שעמל אחרי בשושנים. סוגה אינה גוריץ

 ההומו־ אנו, רק שלא הדבר, מת ^
ה לסחטנים, קורבן נופלים ^£סכסואלים,

 יעז לא מאיתנו שאיש העובדה את מנצלים
 ה־ בין גם פשעיהם. על במשטרה להתלונן
 שרותיהם, את לנשים המעניקים ג׳יגולום,

 לפני רק סחטנים. פועלים — כסף תמורת
 על־ הצבא, שלטונות התבקשו מספר חודשים

 של פעילויותיו את לחקור המשטרה, ידי
 כסף סכומי לבזבז לפתע שהחל צעיר, חייל

גדולים.
 זוג עם התיידד שהחייל התברר בחקירה

אח נמשכה האשד, מזדקנים. פרסיים תיירים
 הסכים שזה ואחרי החייל, של עלומיו רי

 יגלה כי עליה איים יחסים, עימד, לקיים
 כסף סכומי לו תשלם לא אם לבעלה, הכל

לא־יחרץ. דמי גבוהים,
היר ברחוך מסויים קפה כי למשל, ידוע

 עניפה פעילות זירת משמש בתל-אביב קון
מסתפ אינם מהם שכמה צעירים, לג׳יגולוס

 ועשירות, מבוגרות נשים של בחסותן קים
נוספת. כפרנסה בסחטנות משתמשים אלא

 היא זה בשטח פעילות של אחר סוג
 נודע לאחרונה סחטניות. נשים של פעילותן

 נסיעתה התאפשרה איך הדיזנגופית לחברה
ה את שעזבה פופולארית, נערת־זוהר של

ארץ.
 בד קיימה צעירה גברת שאותה התברר

 הודיעה גברים, מספר עם אהבים יחסי בבד
 מכל לקחה לו, הרתה שהיא מהם אחד לכל
מלאכו הפלה עבור גבוה כסף סכום אחד
ה בעזרתם מימנה — שתיקתה ועבור תית

הנסיעה. את נדיבה
 של פרטיזניות פעילויות הן אלה אולם
 מתבססות זאת לעומת חובבים. סחטנים

 באופן הפועלות סחטנים, כנופיות עתה
בארץ. ההומוסכסואלים בריכוזי קבוע

 זה, מסוכן נגע התפשטות למנוע כדי
 בטיפול גישתה את לשנות המשטרה חייבת

 יחשוש לא הומוסכסואליסט אלה. במקרים
 סחיטה, נסיון על ולהתלונן למשטרה לגשת
ובדיס בהבנה בו שינהגו לו יתברר כאשר

 אם אפילו יתגלה, לא וששמו קרטיות,
לסחטן. משפם ייערך

 הבחנה לערוך חייבים והחוק המשטרה
למ להומוסבסואלים, סחטנים בין ברורה

 עבריינים שניהם. הכתוב, החוק שלפי רות
 לסגל צריכים המשטרה נציגי החוק. פי על

 הם שהסחטנים שבעוד ההכרה את לעצמם
הת למרות ההומוסכסואלים, הרי פושעים,
 שליטה להם שאין מסיבות הנובעת נהגותם
 אחת בדרגה להיכלל יכולים אינם עליהן,

עמם.
 כלשהו עונש הסחטן אומנם יקבל אחרת,

ה שבתנאים קורבנו, אבל החוק, על־ידי
 דופן, יוצא טיפוס החברה בו רואה נוכחיים

 שגילה מפני רק חייו, לכל להיהרס עשוי
פושע. של פעילותו על לשלטונות

רמת־אבי־כ ככריכת שזר ורחל הרצליה כחוף כן־גוריון פולה
בילו הנשים — נחבאו הבעלים

 כך על אמר דתי• אדם אינו הרי שני מצד
מקיי ״הם :שלונסקי אברהם המשורר

 . . . וחשדהו״ חב״דהו מצוות את מים
 לא במדינה ביותר המפורסמות הנשים שתי
 חופשתן את ניצלו למעמדן, השבוע דאגו

 דויד וח״כ כשנשיא־המדינה זה היה במלואה.
 הראשון חופשותיהם, את בילו בן־גוריון

ב השרון במלון והשני רמוז־אביב, במלון
 בבריכות- להתרחץ יכלו הגברים הרצליה.
 המוקדמות, הבוקר בשעות רק המלונות

 נשותיהם, אחרים. מתרחצים בהן היו כשלא
ה מאימת כך כל חששו לא זאת, לעומת
 קרובי עם ירדה בךגוריון פולה ציבור.

 התערבה שם בהרצליה, הים לחוף משפחתה
 והשמש. מהים נהנתה המתרחצים, המוני בין

 שיעורי נטלה שז״ר, רחל הנשיא, אשת.
 רנות־אביב מלון ממציל מיוחדים שחיה

ה מלון הנהלת נשאלה כאשר אגב, • • •
שהו עבור משלם מי עתונאי, על־ידי שרון

 היתד, במלון, בן־גוריון משפחת של תה
 של אורח־חינם הוא בן־גוריון התשובה:

 שוחח לחופשה, שיצא לפני • • • המלון
 בביתו, הנערך התנ״ך חוג במיסגרת ביג׳י,

 אמריקאיים פרופסורים 35 של קבוצה עם
 נשאל השאר, בין בארץ. המבקרים למקרא,

 בן־ השיב בישו. מאמין הוא אין מדוע
 ב־ להאמין יכולים אינם ״ד,יהודים גוריון:
 אדם בכל נמצא אלוהים אדם• של אלה,ותו
 לפי אחד, אדם אין אבל היקום, ובמלוא

 הירהור לאחר אלוהי.״ להיות יכול תפיסתי,
 קאתולי להיות תמשיך ״אתה הוסיף: קל

 טוב.״ יהודי אשאר ואני סוב
★ ★ ★

ר או ב ו ר או ב ב י ב
בית־ של הפנימית במחלקה ששכב החולה

 העיר לסגן־ראש עצמו, למסע סוסים שני
העיר גזברות על־ידו. שירכב מנוסה ולרכב

החשבון מחצית רק לשלם הסכימה ייה
 חזרה לאנצט כתיה השחקנית • • •

במוסק הסרטים מפסטיבאל חוזיות עשירת
הישר המשלחת כחברת השתתפה, בו בה׳

או רוסית, בתיה למדה נסיעתה לפני אלית•
 פושקינגורוד, בעיר אחד ערב ניצלה תה
 ה־ מתוך שלם פרק בעל־פה דיקלמה בה

 ב׳ פרק בחרה: בו הפרק ברוסית. תנ״ך
 ל־ חרבותם ״וכיתתו נאמר: בו בישעיהו,

"איתים . . שפג האישים שאר בין • • • .
האמרי הקולנוע שחקן גם היד, בתיה, שה
 ידיעת ניצלו השניים קרטיס. טוני קאי

 שיחה כדי ותוך הונגרית, משותפת, שפה
 תלמידיו על נימנה שקרטים להם, התברר

 כשזה בתיה, של בעלה פריי, פיטר של
 ידיד ■ • • בניו־יורק דראמה הורה עוד

 טרקלין, תיאטרון שחקני צמד של ותיק
 שלח תומא, ותיאודור נכו מרים

 שלהם הבכורה הצגת לרגל פרחים זר להם
 שהביא השליח באירופה• שהותו ממקום

 היה ההצגה, בשעת לתיאטרון, הפרחים את
 עלה שהוא שליחותו, בחשיבות כך כל חדור

 וב־ ובתוקפנות ההצגה, באמצע הבמה על
 שבחלקו הקהל, הפרחים. זר את מסר בטחון

 מן חלק שזה סבר ובחלקו העניין מה הבין
ברעמי־צחוק התקרית את קיבל ההצגה,

 על צה״ל, בגלי ששודרה בתוכנית • • •
 כוכר, מרטין הישיש הישראלי הפילוסוף

בתוכ המראוייניב אחד השאר, בין נשאל,
 שמואל פנים אל פנים השבועון עורך נית,

והו להכרה שזכה בובר, מדוע אכידור,
ב דומה ליחס זכה לא בינלאומיות, קרה

צריך ״זאת אבידור: כך על השיב ישראל.

מוסי רביו הכנת על חודשים כמה במשך
 החמאם, במסגרת להציג עמד אותו קאלי,

 . . . ד,רביו את להציג התוכנית בוטלה
 כרכה עידוא, של להקתו משחקניות אחת

ה הופעתה עקב לתשבחות שזכתה נאמן,
 הישראלית בקומדיה המרשימה, אך קצרה,

ה הסירה את לעזוב הספיקה בלירה, רק
 לתיאטרון התקבלה היא מועד. בעוד טובעת

ב ראשי תפקיד תקבלי בו בחיפה, העירוני
ב שייקרא שמיר, משה של חדש מחזה

 ה־ של הטוויסט להקת • • • היורש שם
ה את השבוע עוזבת די, דיאנה אנגליה

 הלהקה אולם ללונדון. חזרה בדרכה ארץ
 בתי־ פגרת תום עד רק בלונדון תשהה

ה תחזורנה לאחר־מכן בישראל. המשפט
ה שותפו כרנס, 1טיט עם יחד מנגנות

 רכ׳ו־ שיטץ הישראלי אמרגנן של אנגלי
 נגד כעד להביא מקוות הן אותו אן,

 המגיע את ללהקה לשלם המסרב רג׳ואן,
 האנגלי לשותפו כבר שילם כי בטענה לה,

 אשרת־כניסה בקבלת בקשיים • • • עבורה
 הצרפתיה הזמרת לאחרונה נתקלה לארץ

 הקהל את שכבשה יאנסאנט, מאריה
כ לפני בארץ, האחרון בביקורה הישראלי

 אחרי לארץ לחזור המתכוננת מאריה, שנה•
 התל־ צברר, מועדון עם חדש חוזה שחתמה

 אש־ לקבל לבקשתה בסרוב נתקלה אביבי,
 ואד מאריה כשחזרה הסיבה: רת־כניסה.

במס הואשמה לפאריס, מישראל סאנט
 זכתה למאסר, נידונה משכרים, בסמים חר

 ובזיכוי. בעירעור ספורים חודשים כעבור
 פסק- של נוטריוני העתק מאריה הכינה עתה
ב מהאשמה, לבסוף אותה שזיכה הדין

הישר המשטרה את ישכנע שהדבר תקווה
ל לחזור לד, להתיר ומשרד־הפנים אלית
ארץ.

 ילדים, לשני אב והיה אשה שנשא ואחרי
 האמיתיים המיניים שהאובייקטים גילה כאשר

גברים. הם שלו
 העניקה ידיעה ומחוסר אותו, אהבה אשתו

ב עידו פגש אחד יום מכסימלי. חופש לו
 שבא ויפה־תואר, צעיר גבר תל־אביבי קפה

ם מבלגיה. כתייר  קרובים. לידידים הפכו /
 את אפילו ביקר ומקסים צעיר אדם אותו

 הפכו כאשר בירושלים. עידו של משפחתו
 הציע יותר, לעמוקים השניים בין היחסים

 ולגור לאנטודרפן, אתו לנסוע לעידו הבלגי
 להשיג מעידו ביקש רק הוא שם. עימו
 כרטיסי" רכישת לצורך מסויים, כסף סכום

חס את הוציא עידו הדירה. וסידור הטיסה
התש דירתו. את ומישכן מהבנק כונותיו

ל״י. אלפים כשמונת של בסך הסתכם לום
 כל גילה לא והבלגי זמן, עבר כאשר

 ללחוץ עידו החל הארץ, את לעזוב נטיות
 הבלגי המטיבה. נפלה אז זה. בכיוון עליו

 פה, יפצה שאם קורבנו, את הזהיר הצעיר
 חינוכי במוסד משרתו את לאבד עלול הוא

כליל. יהרס ושמו גבוה,
אש אביו. בפני התוזדה הוא נשבר. עידו

 החדשות את לקבל כדי דיה חזקה היתד, תו
 גורלו. את ולהבין בעלה, אודות המדכאות

 פסיכיאטרי. לטיפול נזקק עצמו עידו אולם
להת כדי פרטי, בלש אביו העסיק זמן אוחו
 כאשר הבלגי. של עקבותיו על חקות
 האב הזעיק הסחטן, את הבלש
 הכחיש זה הבלגי. את שעצר ידיד,

 עסק כי הודה לבסוף אולם האשמות, כל את
 והיה בחוץ־לארץ, עוד דומה בסחטנות
מע ארצות. בכמה שפעלה סחטנים בחבורת

הס עימו נוסף, ישראלי קורבן הציל צרו
להתיידד. היפה הבלגי פיק
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