
ו במשטרה, תלונה נגדו הגישו חותיהם,
נעצר. הוא

 ל- נזעם פנה מרומה, עצמו חש הדוור
 בפני שעבר בשבוע כשהופיע עורך־דין.

המחו בבית־המשפט דבורין, חיים השופט
 עורך־הדיו סניגורו, הכחיש בתל־אביב, זי

 היא כי טען ההודאה, את מקרין, דרור
 מיכל הודה מקרין, לדברי ממרשו. נסחטה

ה אופיו בגלל כלל, ביצע שלא בעבירה
עליו. שהופעלו וההבטחות והלחץ חלש,

 אלו, הבטחות חוקית. דא עיסקה
 חוק לפי חוקיות. בלתי היו מקרין, טען

 ציבור ״איש הרי ,1959 עבירות העלמת
 כך על לדווח חייב עבירה, על לו שנודע

 וקצין־הבי־ הדואר סניף מנהל למשטרה.״
 הסניגור, טען ציבור, עובדי הינם טחון

 ה־ את לנאשם להציע עליהם היה ואסור
חוקית. הבלתי עיסקה

 אשר השופט, על־ידי שנתקבלה טענה
 עצמית בערבות מיכל מרדכי את שיחרר

ל״י. 2,000 של

ספרים
 בוגדת, באשה לטפל אין

ולהיפך
ל נדמה בך? בוגדת שאשתך לך נדמה
 מעתה, זה? את לה עושה שאתה אשתך
בע במו־ידיכם. הבעייה את לפתור תוכלו

 כדי פרטי לבלש לפנות היית צריך בר
 אך יעיל, פיתרון הקינאה. מחיידק להיפטר

מס לאדם אין לפעמים מעשי. תמיד לא
 לפעמים כאלו. שטויות בשביל כסף פיק
לה האדם יוכל מעתה, אבל מתבייש. הוא
עצמו. של הפרטי החוקר יות

ה עקרון את להתגלות. לא איך
ה הבלשות לתחום הביא העצמי שירות
 איש ),37( טננבאום יהודה הפרטי חוקר

ב פרטי וחוקר שנים 15 במשך משטרה
 כיצד החדש בסיפרו האחרונות. שנתיים
 טננבאום מספק פרטי? חוקר בלש, להיות
 מבצ־ כיצד המעוניין לכל מדוייק תדריך

נמ אכן אם לוודא איך המלאכה: את עין
 איך טוען. שהוא כמו בישיבה הבעל צא

 מעקב יום, מעקב להתגלות, מבלי לבצע
נתג אם לעשות מה ברכב. ברגל, לילה,
 על־ידי מידע לאסוף איך (להסתלק) לית.

 התורה — בקיצור ואנשים. מקומות תיחקור
אחת. רגל על כולה

 טננבאום התרגשות. כגלל כישלון
 נתקל ושוב ששוב לאחר לרעיונו הגיע

 לפני רבה עת היססו כי שהודו בלקוחות
 נגעה זו טענה במשרדו. להופיע עוז שאזרו
 בשעתו חיבב לא עצמו הוא גם כי לליבו,

מפולין 1947ב־ ארצה עלה כאשר שוטרים.

טנגכאום חוקר
בעצמך זאת עשה —

ב עליו השנואה המילה היתד, מולדתו,
 למשטרה התגייס זאת, למרות משטרה■ יותר

 ב־ שירותו את שסיים לאחר מיד בעצמו
 איננו יהודי שוטר החליט, הכל, אחרי צה״ל.
פולני. שוטר
 הכולל המקורי, הספר לאור יצא כך

ל בקורסים הסופר של הרצאותיו תמצית
ל הנוגעים החוק סעיפי פרטיים, חוקרים

וכדומה. מעקבים תצפיות, ושיטות נושא,
 את ינסו הספר, את שיקראו לאלו ואילו

 יש הרבה, התרגשותם עקב וייכשלו כוחם,
 בדוקה: עצה לסופר

פרטי. לחוקר לפנות

עבדיו! סבול! בארץ והיחיד הראשון הספר

ה ב ה ם א י י נ ש ב

 חבל את נהדרים עירום צילומי של רבות בעשרות מדגימים דניים מורים זוג
 אלפי (מאות תקדים חסרת להצלחה שזכה הספר אהבה״. לעשות ״איך אודות

וארה״ב. ארצות־אירופה בבל ספורים) חודשים תוך עותקים
 משובח נייר * אלבומי פורמט * מהודרת כריכה

בלבד ל״י ו 2.— של במחיר זה וכל
 להסתירו. או בו להתבייש צורך שאין הספר
אלגנטי זאת עם יחד אך ביותר ומתקדם נועז ספר

ת ועניני מלא הסבר מלווה ותנוחה תנוחה כל י ר ב ע ב  
 תרשימים). (כולל אברי־המין על מיוחדים פרקים כתוספת
ואמצעי־מניעה. המיני הסיפוק

ח. גזור ל ש ו

 להימצא שחייב הספר
נשוי זוג בל של בחדר־המישות

חצהרה / הזמנה
לכבוד
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יחזור שלי החייל
ובינתיים
 ברמה בביקעה, במעוזים,

חיה ד״ש לו שלח

ה1ה ונ!ם1הו
שבוע בל

לחיילים מיוחד מיגצע
ת מינוי ב הו כ ת ל אי ב  כ
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 אחת למנה / מנח לחעי הזח״ ״חעולם את למלוח נא
:זו לכתובת

מםאימי מס׳

בבאי דואר
 המיותר למחוק — (שנח) ל״י 29 שנח), (חצי ל״י 15 סך ר״ב

____________________________________________ המולח

 טופז בוטיק
שעריו; פותח

 בישראל, בסוגו יחיד תכשיטים בוטיק
 צעיר, אופנה מעולם השראתו השואב

 (קירות משלו במוסיקה לבטויו הבא
לקו ברקע הנשמעת והמוסיקה הבוטיק

 בווד־ הנודע ה״פוס״ מפסטיבל חים
ולאח המיוחדת הלבוש בצורת סטוק),
 שונים בתכשיטים ויותר יותר רונה,

 על העולה ככל לו, וגם לה ומשונים
 למבקריו מציע טופז בוטיק הגוף.
 הכולל עצמו, בפני שלם תכשיטים עולם

 בחב־ והעיצובים הפיתוחים מיטב את
העולמית. שיטנות
 נדיר מבחר הבוטיק מציג הערב לאופנת

.עשויים לבוש פריטי של .  מתכת! .
 ואף צעיפים ז׳קטים, חצאיות, שמלות,

 להחליף העשויים לבוש חלקי — חזיות
.כה עד שהכרנו מה כל את . . 

 לכם) (וגם לכן מאפשר היום ולאופנת
 ועור. עץ בתכשיטי להשתולל הבוטיק

מ עשויים תכשיטים ,מערכות לרשותך
 מתכת: אביזרי בצרוף מעובד לא גם עור

 צמידים ואף תליונים מחרוזות, עגילים,
 ומתכת. עור עשויים

 את ורק אך מחייב שאינו נוסף סגנון
הפומ תכשיטי אופנת היא הצעירות

 כדורי עם שזורות חגורות מבחר פונים:
 עגילים וכן ופומפונים צבעוניים עץ

תואמים.
ב העור חגורות הן מיוחדת אטרקציה

 להתאמה הניתנות רב, עיצובים מבחר
 אירוע. ולכל בגד לכל

 החדש הבוטיק דגמי כל כי לציין חשוב
מ מיובאים וכולם אקסקלוסיביים הם

 באירופה. אופנה מרכזי
ה בנוף חדשה פנינה טופז, בוטיק

 מוקד ספק ללא יהוד, הדיזנגופית, אופנה
 כי רבים, לצעירים והתענינות משיכה

 יש ומכירה תצוגה בוטיק היותו מלבד
 שגרתי, לא בהחלט בית־קפד, גם בתוכו
 הקלידוסקופים (כגון מרשימים מראות

 מעשה הצבעוניים, הזכוכית עיטורי של
 והעיקר, הלוי), יוסי האמן של ידיו

הטיפו ה״פוס״ מאווירת הרבה הרבה,
המיוחדת. ״טופז״ אווירת בשילוב סית,


