
ושי!משבטי?1א תקוים ויצוו ו״טו אבוהם יצריח האס

בציבור״ ידוע
 הצדדים, שני התייצבו ולך דויד הרשם השופט לפני
 פיצויים אלה היו עבודה. פיצויי בתביעת הכרעה ביקשו

 הרצליה. בעיריית עבודה שנות 14 עבור ליי, 8000 בסך
 שיער כסוף גבר התובע, שעברה. בשנה נפטרה העובדת

 כבן־ בציבור ידוע ־אני השופט: באוזני הכריז ,52 בן
 ישראל, חוקי כל לפי לי מגיע הכסף המנוחה. של זוגה

 בי.״ וטיפלה אותי כילכלה האשה כי
★ ★ ★

?" רייטר מד אתה, ,,מי
 חולון, שבמרכז עובדים בשכון הקרקע, דירת דלת ך•

 אברהם הגבר, רוזנברג.—רייטר שמות: שני רשומים
 המחוזי, בבית־המשפט למבוכה השבוע שגרם האיש רייטר,

 ששמה האשד, רוזנברג, צלסטינה היום. עד זו בדירה גר
 האחרונה בפעם מדירתה יצאה משפטי, דיון באותו הוזכר

.1964 באפריל בעשירי
 פניו כשעל אברהם, אמר אהובה,׳׳ לאשר. לי היתד. ־היא

 היינו לא פעם שאף חשוב לא ־זד. הדיכאון. נסוך הגבריות
 מעיריית אלה וגם אשתי. שהיא ידע אחד כל ברבנות.
 בכלל אתה מי מזוייפת בתדהמה שאלו כך שאחר הרצליה,

מצוין.׳׳ זאת ידעו הם גם — רייטרי מר
 במיסעדה שולחן ליד ,1951 בתחילת במיקרה, ניפגשו הם

 זרים היו לא — מיסעדה מאותה יצאו כאשר תל־אביבית.
לזה. זה עוד

 ספורות. שנים מזה בישראל תושב כבר היד. אברהם
 זכדונות עימו נושא כשהוא ,1948 בשנת ארצה הגיע הוא

 התגייס הוא הפשיסטית. ברומניה המלחמה אימי של מרים
 מקצוע ללא הזרה, בתל־אביב נשאר וכשהשתחרר לצה׳׳ל,

 בגבעת־ ערבי בבית קטן בחדר אז התגורר הוא בית. וללא
כבישים. בסלילת היתר, שמצא היחידה והעבודה עליה,
 היא בהרבה. שונה היתד, לא צלסטינה של דרכה גם
 ממחנות באחד שנרצח ידוע, רומני למהנדס נשואה היתה

 בהרצליה, סוציאלית כעובדת עבודה קיבלה בארץ הריכוז.
 לשבת נהגה בערבים העבודה. סביב מאז התרכזו חייה וכל

 ללא בודדה, בתל־אביב, הרכבת בשכונת הקטן בצריפד,
ומודע. קרוב

 קטן שולחן אותו ליד סופרו האלה הסיפורים שני
הרא הפגישה אחרי ספורים ימים התל־אביבית. במיסעדה

לתמיד. שם נשאר צלסטינה, של לצריפה אברהם נכנס שונה
 צעירה היתד, צלסטינה כי צעירים, אהבת זו היתד, לא

 שלהם בהיכרות חיפשו שניהם אך בשנתיים. רק מאברהם
הבדידות. מן המוצא את

★ ★ ★

שלף!" הבית ״זה
 במשך שנתיים. אחרי בא הזוג בני של הגדול מכהן

 לעיתים מתמדת. מחולשה אברהם סבל ממושך זמן | |
 לעבוד מסוגל היד, לא שלאחריו בשיעול, ניתקף קרובות

ביותר. הקלה בעבודה אפילו
 שאב־ התברר אז לרופא. ללכת אותו הכריחה צלסטינה

 משחפת סובל שהוא גילו הבדיקות אנוש. חולה רתם
ריאותיו. בשתי פעילה
 בבתי־החולים. אישפוז של הארוכה התקופה החלה מאז
 בירושלים, בבתי־חולים אברהם שכב רצופות שנתיים במשך
ובאר־יעקב. בצפת

 לעזוב יכלה היא חופשיה, צלסטינה היתד, תקופה באותה
 קשר כל מחדש. חייה את לבנות לנסות אברהם, את

 אחרת. החליטה צלסטינה אך ביניהם, קישר לא חוקי
 ביקרה לא שהיא האלה, השנתיים במשך שבוע היה ־לא

 היא השבוע ימות ״כל אברהם. סיפר ,״בבית־ד,חולים אצלי
 להיות כדי לירושלים, או לצפת נסעה ובשבתות עבדה,
אלי.״ קרובה

 לא כי לאברהם ברור היה מחלתו שנות שתי בתום
 פנה אז שחלה. עד עסק בה פיסית, לעבודה לחזור יוכל
 תגובתה המצב. חומרת על אותה העמיד לצלסטינה, הוא
 בית־החולים את לעזוב מוכרח ״אתה אותו. איכזבה לא

 אני שלנו. לצריף אומרת זאת הביתה, הביתה. ולחזור
לו. אמרה אשתך,״
עבודה למצוא אברהם ניסה מבית־החולים צאתו אחרי

 בכ־ עבודה קיבל הוא חיפושים של חודשיים אחרי קלה.
 נסגר. והמיפעל שנה מחצי יותר עברה לא אך ריכיה,

 ובכל אחרות, בעבודות להסתדר הוא ניסה פעמים כמה עוד
נכשל. פעם

השנים כל במשך צלסטינה. נשארה העיקרית המפרנסת

רוזנברג צלסטינה
. ״ . קשים״ במיבחנים גם .

 מעברת בחיסול השאר בין הרצליה, בעיריית עבדה היא
 הזוג בני גם חדשים. לשיכונים תושביה והעברת ג׳ליל
 עברו שנים חמש ולפני הזמו, במרוצת צריפם את עזבו

בחולון. לשכון
 הם ואשד״ כבעל אותם הכירו ידידיהם שכל למרות

 צלסטינה כספית: היתד, לכך הסיבה מעולם. התחתנו לא
 לקבל צריכה היתד, כאלמנה מגרמניה. לפצויים חיכתה
מארק. אלף 60ל־ המתקרב בסכום פנסיה,

★ ★ ★
חולה!" הייתי ״תמיד

 10ב־ כספה. את לקבל הספיקה לא צלסטינה ד <\
 קופת־ רופא ברע. עצמה הרגישה שעברה בשנה באפריל 4\

 יום ובאותו תורני, לבית־חולים מיד אותה שלח חולים
לב. שבץ היתד. המות שסיבת קבעו הרופאים נפטרה.

 חלתה לא ״היא אנושה. מכה זו היתה אברהם בשביל
תמיד הייתי אני הזה ״בבית השבוע. סיפר פעם,״ אף

רייטר אברהם
...״ אהובה אשה לי היתה ־היא

 שנכנסתי לפני נתוח. לעבור צריך הייתי 1962ב־ החולה.
 כל צוואות. שתי כתבנו לעורך־דין, הלכנו לבית־החולים

 אז חשבתי לשני. רכושו כל את השאיר מאיתני אחד
היה.״ כך שלא התברר חשובה. היא שלי שהצוואה
 כל על־ידי אברהם הוכר צלסטינה של מותה אחרי

 עובדי בעיני גם נחשב הוא כך כאלמן. וידידיו מכריו
הוותיקה. העובדת של כבעלה אותו שהכירו הרצליה, עיריית

 אחד לוי, יצחק אליו בא למותה, שלושים כשמלאו
 את ולסדר למשרד לבוא ממנו וביקש העיריה, מפקידי

 משכורתה את קיבל הוא המנוחה. של הכספיים העניינים
 התגמולים. מקופת לה שהגיעו הכספים ואת האחרונה,

יותר. מאוחר למועד נקבע הפיצויים כספי תשלום
 החלה הרצליה, בעיריית שוב אברהם כשהתייצב אך,
 הזה. היום עד הוא יצא לא שממנה משרדית, סחבת

 כשהביא משפטי. ירושה צוו להביא אברהם נתבקש ראשית,
 הוסרו. המיבשולים שכל לו היה נדמה המבוקש, הצוו את

 וכש־ ,לאברהם הפיצויים את לשלם החליטה העיריה הנהלת
 גיזבר אל פנה העיר, ראש על־ידי חתום מכתב בידו

העיריה.
 פעמים כארבע הגדול. המירוץ התחלת רק זו היתד,

 ליועץ העיר ומראש העיר, לראש העיר מגיזבר אברהם רץ
 אנחנו במפורש: לו אמרו לבסוף העיריה. של המשפטי

 לא אתה הרי אגורה. לך מגיעה לא אותך. מכירים לא
רוזנברג. צלסטינה של בעלה

* . * *
לבל! שוויון

ם <ן\ ה ר ה כ  עורך דיין, פינחס זה היה לעורך־דין. פנ
 בפרשה. הטיפול את רייטר הטיל שעליו מאשקלון, דין 1\

 בחולון. משטרה כקצין ששירת מאז דיין את הכיר הוא
 יותר ומאוחר באשקלון, השלום לשופט הוא הפך מאז
פרטית. לפרקטיקה עבר כהונתו, את נטש

 עיריית נגד משפטית תביעה הפרקליט הגיש השבוע
ל״י. 8000 בסך פיצויים בה דרש הרצליה,

אשד, או בעל — הזוג מבני אחד פטירת של במיקרה כי
ה הירושה חוק לפי הנותר. הזוג לבן הפיצויים מגיעים —

החוקית. כאשד, זה לצורך בציבור הידועה מוכרת חדש,
 בציבור, ידוע הוא התובע הפעם זו: בפרשה החידוש

 ־המשפט בציבור. הידועה — האשד, זו כלל שבדרך בעוד
 ידוע. משפטן השבוע הסביר בחינות,״ מכמה מעניין יהיה

 ולהכרה הירושה, לחוק אמיתי מיבחן זה יהיה ״ראשית,
 לשודיון מיבחן זה יהיה שנית, בציבור. בידוע חוקית

לאשר,.״ גבר בין הזכויות
 אלא — השוויון את התובעת ר,אשר, זו אין הפעם אך
הגבר.

 היא אבל עיתונאים, נגד דבר שום לה אין
 אותן הזמן כל לשאול אפשר איך מבינה לא

ולכ התשובות, אותן עליהן לקבל השאלות,
 אחר. דבר פעם כל זה על תוב

עובדה. הנה אפשר.

הסרטה
טי המין הברי

 לא הם בעיות־מין. יש הבריטיים לאיים
 מספקת. במידה עירום להם אין מרוצים,

 מזה. מדי ופחות מזה, מדי יותר להם יש
 ההסרטה במקום מתעוררת החלה הבעייה

 וורן מככבים בו דבר, כל לה הבטח של
קארון. ולסלי בטי

 צלם של תפקיד בסרט ממלא בטי וורן
 בעיקר הבריטיות, הנערות צילומי־עירום.

 שהוא בטוחות היו שביניהן, הסטריפטיזאיות
אוכזבו. הן פרנסה. הרבה להן יספק

 אר־ ,ר,הוליבודי הבמאי מיח. וגם גוף
 האנגלי, היופי על סמך לא הילר, תור

ארצות- תוצרת כוכבות שלוש איתו הביא

הערומות. המודליסטיות לתפקיד הברית
אנג סטריפטיזאיות מיטב מחו. האנגליות

סקנ שם ועשו הצילומים למקום עלו ליה
הס המהומה שלאחר שקטה בשיחה דלים.
 מרגרט ,מנערות־ר,ייבוא אחת להן בירה
 ״הביאו גולדפינגר: של נערת־הזהב נולן,

 גם אלא להתפשט, בשביל רק לא אותנו
 גוף, רק לא לנו יש כי לשחק. בשביל

מוח.״ גם אלא
 וורן זד, על אמר מוח,״ לא או ״מוח

גמור.״ בסדר שלהן הגוף ״אבל בטי,
 שניה בריטית בעייה יגונה. לא עירום
 של הצילומים בשטח באירלאנד, התעוררה

 הסצינות באחת הכפור. מן שחזר המרגל
 קטן בבר לשבת ברטון ריצ׳ארד צריך היה

 קתי של סטריפ־טיז בריקוד לצפות וחשוך,
קיטון.
 ריקוד באותו לצפות הצליח לא הוא
 הקטן, הבר של שהמלצר משום בשקט,
 לו. הפריע אולוגין, שון האירי השחקן
 העליון בחצי לחזות הספיק הזה המלצר

 שאינו ואמר קם ואז הסטריפ״טיז, של
מגונה. כל־כך בסצינה להשתתף רוצה

ול אוחו להרגיע ניסה ברטון ריצ׳ארד
 בדיוק זה אבל קולנוע, רק שזה לו הסביר

 שני לי ״יש שחקן. אותו את שהרגיז מה
 מאוד אוהבים ״והם אמר, הוא ילדים,״
 יראו כשהם להם, אגיד אני מה קולנוע.

 ולפי לדת בניגוד זד, כזאתי בסצינה אותי
שלי.״ רינציפים

 כמה אחריו וגרר המקום, את עזב הוא
קי קתי פרינציפים. בעלי וטכנאים ניצבים

 היא דבריה לסי בבכי. מיד פרצה טון
מגונה. אינו בכלל שלה והעירום אמנית,

בכ ברטון, ריצ׳ארד הודה לא,״ ״לגמרי
 כי כאן, נמצאת שהיא עצום מזל זה לל,

 ליז, ומלבד בלום, קלייר ומלבד מלבדה
 בכלל כאן אין לפעמים, אותי לבקר שבאה

ונשים.״ מין
 נגמרה מאז השבועות, שלושת במשך
 הוא הכפור, מן שחזר המרגל של ההסרטה

זה. על להתגבר הספיק
שמות

ה ד בו זרה ע
נידונו לישראל המובאים הסרטים רק לא

 ומזימות. אהבה גורל, תשוקה, מלאי לשמות
 מב־ בזוי. גורל לצרפת המגיעים לסרטים גם

ה סרטים שאפילו מספר צרפתי קר־סרטים
 השמות תחת פאריס, של מסכיה על מוצגים

 הגיעו ואדולף, העמק, פרחי המיזנטרופ,
 מפאריס, מטר מאה של למרחק עד בקושי

 האנוסה, להשפחה שמותיהם הוחלפו ושם
התשוקות. וכלא האימים, כפר

 יותר קצת לעומתם, האנגליים, המפיצים
 היא קהל למשוך שלהם השיטה אינטליגנטים.

 בשם: סרט להם מוכרים כשהצרפתים הפוכה.
 אותו מוכרים הם טרופז מסן ההומו־סכסואלי

 מד,ב־ מקבלים כשהם העצלה. הטירה בשם:
 הם הסטריפיטיז, מיפרץ בשם סרט רזילים

 1 הקהל האפור. הים לסרטן אותו הופכים
 מסתירים זה מסוג ששמות בטוח האנגלי

אותם. לראות והולך משהו, מאחוריהם
 אליהם כשמגיע גרועים. הכי הם הרוסים

קור הם קוואי, נהר על הגשר בשם: סרט
 הטבק ולדרך טרוצקיססית, טעות לו אים
 על כך, אמיתי. קולחוז השם את נותנים הם
שטוענים. מי טוענים פנים, כל

לישראל. המובאים לסרטים יש מזל איזה

119*6!, חזה העולם


