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 יגאל גורפינקל?״ בני אח כיר8 ״אתה
לנדאו• את מיכה

 מצלצל השם אבל מכיר, ״לא לנדאו:
 מקום.״ מאיזה מוכר משהו. לי

עו בשמנה. גד הזה ״הבחור מיצפון:
 מכושי קיבל הוא הדברה. בחומרי סק

 ׳מהגרעין.״ שנגנבו הדברה חומרי
 ל־ נתן שכושי לך אמר ״מי :לנדאו

?״ גורפינקל
 היה הזה שהבחור ,,העובדה מיצפון:

 מדברת בצנחנים שלך 2 פיספר מיקלען
עצמה.״ בעד

ה לעניין לדעתך קשור ״אני לנדאו:
?״ זה

 ״כן.״ :מיצפון
 רוצה?״ אתה ״מה לנדאו:

 ממך ל״י, אלף 30 רוצה ״אני מיצפון:
ו לשתוק, מוכן אהיה בתמורה, ומכושי.

 המישטרה.״ את לדפוק לך לעזור עוד
 הנזשביר של העניין ״תראה, לנדאו:

 אותי מעניין אוחי.*י מעניין לא בכלל
 הגרעין. של שמי, מעורב שבו העסק רק
 מוכן אני הגרעין, על חומר לך יש אם

 את תקבל ואתה למישטרה, יחד שנלך
 בזה.״ שהשקעת העבודה על הכסף

בוא תשמע, ״בחייך. :בצחוק מיכה,
 גור- — אחרת מהר. העניין את נגמור
 ידברו.״ כולם ואז למעצר, הולך פינקל

שלו לי תן מה? יודע ״אתה לנדאו:
 סכום לאסוף בשביל ימים, ארבעה שה

 העניין.״ את לגמור כסף,
 התקיימה היא השיחה. נסתיימה בכך

 הפגישה לפני ימים שמונה — למרץ 18ב־
ב ומיצפון אדליסט נעצרו בה השנייה,

להמתין. הסכים מיצפון לנדאו. של ביתו
סירות
השיעמוס

 ש- כפי לנדאו, של גירסתו כאן, ד
 למישטרה. סופרה ^

 מעצם יותר אף הפרשה, בכל המרתק
 הדמויות של אופיין הוא עצמו, הסיפור

בה. המעורבות
 הנוכחית בפרשה המעורבים הצדדים

 למאות מוכרים מפור׳סמים, כוכבים הינם
ישראלים. אלפי

 מיצפון יוצא לנדאו של בגירסתו אמנם
 בחרה המישטרה אולם — העיקרי כאשם

 אם למעשה. כשותף באדליסט גם לחשוד
ה הכתבים שני כי יסתבר חשדה, יתאמת
 סיקרו• מלחמה שבימי המפורסמים, צבאיים

 שכם וצופים, קוראים אלפי מאות למען
כא לאויבים הפכו — המלחמה את אחד
התותחים. שקטו שר

 בלתי-מתאי- מאוד נראו הגיבורים שני
מ גם חשודים הם בהם לתפקידים מים

 אדליסט, מיקצועית. דק לא אישית, בחינה
 משכורתו את להעביר שהמשיך קיבוצניק

כ תפקידו את מילא לקיבוץ, בטלוויזיה
 תוך נפצע המסורת, מיטב לפי צבאי כתב
ה מלחמת בתקופת תפקידו, מילוי כדי

 מצולמת כתבה להכין יצא כאשר התשה,
 כאשר סתם נפצע שנייה בפעם בתעלה.

 תפקידו, את סיים כאשר במילואים. שירת
 בן־ישי, רון הנוכחי, הכתב בא ובמקומו

 בכל הופיע שדיוקנו הזוהר, הכוכב הזר
ל בשבוע, פעמים מיספר בישראל בית

 בכתיבה המשיך בקיבוץ, כרפתן עבודתו
הסי קובץ הופיע לאחרונה רק ספרותית.

 של הפרוטוקולים שלו: האחרון פורים
ציון. צעירי

ח: ההפסד טו הג
ם של שכה חלו

 עוד דמות היה מעריב של כוכב ך*
נת שלתוכו לתסריט מתאימה פחות ן |

 עובד של לבתו נשוי לנדאו אלי קעה.
 המיליונר. נתניה עיריית ראש בן־עמי,

וה החברתיים וקשריו עבודתו במסגרת
 העילית בקרב לנדאו מעודה משפחתיים,

 נעצר כאשר ישראל. של ביותר הבלעדית
 שמונה לפני מהגרעין, הגניבה בפרישת

 ל־ ,תו משפח עם לנסוע, מד ע חודשים,
 חלומית לימודים לשנת אדצות־הברית,

 נדירה, במילנו, זנה בה בארצות־הברית,
 העולם. ברחבי עיתונאים לקומץ שחולקה

 שאדם ובלתי־נתפס מדהים נראה הדבר
 במעשה מעורב יהיה כזה, במעמד כזה,
כזה.

 בתחילת שבוצעה לפריצה הכוונה *
נג שם בחדרה, המשביר במחסני השנה

ב ל״י. רבבות בשווי הדברה חומרי נבו
כך. על ידיעה כל פורסמה לא עיתונות

 ה־ החליטה שנראה, ככל מדהים אולם
 כתב־אישום לנדאו נגד להגיש מישטרה

ל הפריצה על התקיפה, הכחשתו למרות
הגרעין. מחסני
 עורכי לעבודתו. הוחזר לא אלי אבל
 ככתב מעבודתו להשעותו בחרו מעריב
מ משכורת לקבל ממשיך לנדאו צבאי.

שנעצר. מיום עובד אינו אך מעריב,
 בתגובה חודשים. שמונה חלפו מאז,

 ׳ממלון, אברהם השבוע הסביר לשאלה,
 בתל־אביב, המחוזי בית־המישפט מזכיר

׳,תא קובעים ״כרגע הסחבת: סיבת את
כש מקדים: בשני רק למישפסים ריכים

 וכאשר במעצר, להישאר חייב הנאשם
לקבי התור אחר, מקרה בכל מודה. הוא
 אולי מאוד. ארוך הוא למישפט מועד עת
לנ של מישפטו מועד ייקבע בסתיו רק

שופטים.״ לנו חסדים דאו.
 דמות היא בפרשה השלישית הדמות גם

 ויפה הקומה גבה מיצפון, מיכה ידועה.
 ששמו בצה״ל, קרבי קצין הוא התואר,

 אשתו את והסביבה. בנתניה לפניו הולך
 חודשים, מיספר לפני בן לו שילדה השניה

 גשר על שנערכה בחתונה מיכה נשא
 ששת־ מלחמת אחרי ספורים ימים דמיה,
הימים.

— הנלכד
ללכוד רצה

* ה ול * ת פ ר  השמיע המישטרה, של כי
 שלו, גירסתו את אדליסט רן השבוע 1*1

 לשם בתל־אביב, השלום בבית־מישפט
מעצ להארכת מיצפון ומיכה הוא הובאו

 הוא לדבריו השבוע). שוחררו (ממנו רם
 לנדאו אלי בין מקשר הכל בסך שימש

 שלי״ חברים ״שניהם מיצפון. מיכה לבין
 שפה להם היתד, לא ״אולם — אמר —

ור לנדאו לאלי לעזור רציתי משותפת.
 הפרסי, הבלש שלי, לחבר גם לעזור ציתי

בחקי האחרונים בחודשים הרבה שעסק
הדברה.״ תומרי של הגניבות של רה

 גיר- כן גם היתד, מיצפון למיכה ואילו
ל המישטרה. גירסת לעומת משלו, סר,

 ללנ־ מלכודת לטמון א ו ה ביקש דבריו,
 בפריצה. אשם הוא אם לגלות כדי דאו,

 (ממנה הגרעין חברת ״הן :הוא הסביר
ה המשביר והן ההדברה) חומרי נגנבו
לג כדי חקירה, לערוך לי הציעו מרכזי

 לי נתנו הם אצלם. החסר החומר את לות
 דוחי. על העולה ככל לעשות חופשית יד

 מסרקסו־ מתפרנס ואני חובב, בלש אני
 נגר. אני במקצועי מבלשות. ולא דים

חובב.' כבלש זו לחקירה התפניתי
 מיצפון המשיך זו, משימה במיסגרת

ל לפנות הרעיון בדעתי, ״עלה והסביר,
 שידוע לו ולספר לו לשקר לנדאו, אלי

 בזול. חומרי־הדברה המוכר אדם על לי
 מסירת אי תמורת לי לשלם לו הצעתי

לר כדי וזאת למישטרה. האינפורמציה
 אמד אלי עליו. לחפות מוכן אלי אם אות

 הודיע כך ואחר יומיים לחשוב לו לתת לי
אותי׳.״ מעניין לא ש,זה

 בגליל כי למיצפון נודע יותר מאוחד
חומ המשווק גורפינקל, בני חקלאי,' ישנו

 גורפינקל כי וגילה חקר הוא ריסוס. רי
בצבא. לנדאו אלי עם יחד היה

 הנכונה. הדרך על עליתי כי ״הבינותי
 ואז אדליסט רן עם כך על התייעצתי

 גור־ על יודע שאני לנדאו לאלי הודעתי
 גור־ של מעצרו אם אותו שאלתי פינקל.
 קצת התבלבל אלי לו. להזיק עלול פינקל
 מכסה.״ אני שיידרש סכום ״כל ואמר:
 — כזה גיבור אתה ,אם לאלי: אמרתי

 קיבלתי כאשר לירות.׳ אלף 30 תביא אז
המישטרה. באה — הכסף את לידי

סחיטה. כל כאן אין לסחוט. באנו ״לא
תרגיל.״ בסך-הכל היה זה

 ואד־ מיצפון שלפו גירסתם להוכחת
 מחבריהם מספר החתימו עליו נייר ליסט
 נייר על המישטרה. למלכודת שנפלו לפני

 להם סיפרו השניים כי החברים אישרו זה
 מלנ־ סחיטה ניסיון לביים עומדים שהם
ה חומרי תעלומת את לפענח כדי דאו

 ידוע כי גם כתבו נייר באותו הדברה.
 מלכודת להם לטמון עומד שלנדאו להם
 הסופר של האליבי היה זה המישטרה. עם

אביחיל. ממושב והחקלאי מעין־שמר
 השלב הפרשה. הסתיימה לא בכך אבל

הס ומיצפון לנדאו של בהיכרותם הראשון
 היה בו הקצינים קורס בתום בהצתה. תיים

מכו הוצתה חניך, ומיצפון מדריד לנדאו
לנדאו. אלי של הפרטית ניתו

מ ששוחרר אחרי ימים מיספר השבוע,
 באבי־ מיצפון שבונה הבית הוצת מעצרו,

 האחרונים, הקמתו בשלבי והנמצא חיל
באש. הוא גם ועלה

 החוש, הרומן יסתיים האם י
הזמות עהה שמנהלה |

ח׳ הוונא עם המנווסמה ב־ הצונ

 חדש נעו
שפרים? לאסתר

 עופרים, אסתר בקרוב תהפוך אם ■*
 ביותר המפורסמות הישראליות אחת \ 1

י. שאל מורים לגברת — באירופה
 כרגע מעסיקה זו כבדת־משקל שאלה

עי מרבית של ׳והחברה הזמר מדורי את
ה אירופה וארצות לונדון, גרמניה, תוני

אחרות.
אסתר. של האחרון הרומן :הסיבה

 כבר לאסתר היו מאבי, גירושיה מאז
הרציני. הראשון זהו אולם רומנים. כמה

 רופא שאל, מורים ד״ר המאושר: שם
אס הכירה אותו עתיר־הון, צרפתי־יהודי

בפאריס. האחרון ביקורה •בעת תר

 נהגה טובה, ילדה עדיין נשארה ידיה בין
 מקום מכל פסח, בערב לבוא, השנים כל

 כדי בחיפה, אמה לבית הביתה, בעולם,
 ושאר האחיות, האחים, האם, עם לחגוג

הסדר. את המשפחה,

ה את אסתר חגגה שעכו־, שכוע ך*
* ב לבית: מחוץ הראשונה בפעם סדר !

בקאן. שאל ד״ר של המפואר ביתו
נר עצמה אסתר ? לתמיד האמנם

מח נישואין של מהרעיון עדיין תעת
עוד והחופש מדי, כואב עוד הפצע דש.

תר נראית כךהחושה אסתו ס ת כיום, עופרים א ק סרו ת  חופשיה ב
 ערב עקרת־בית היא כאילו הנראית ומדובללת,

ה גם פסח. סדר ת חסו תיי ה החופשיה ה ת ק סרו ת  התעלמות תוך ולתלבושתה, ל
ת בדמותה לפגום יכולה לא האופנה, צווי מכל תר של והמעניינת המקורי עופרים. אס

 מעריץ הוא יפה־תואר, גבר הדוקטור,
 בתחילה. ידיעתה בלי אסתר. של ותיק

ההז אותה. להכיר ניסה ארוכה תקופה
 סורים לפאריס. כשהגיעה באה דמנות

 שם קיבל הצרפתית, לטלוויזיה התקשר
 התגוררה היא אסתר. של כתובתה את

 בא, הדוקטור בעיר. ביותר המפואר במלון
והצליח. — חרד בלב עצמו את הציג
בעצמו. יודע לא הוא הצליח, כמה עד

ש מעשה בגללו אסתר עשתה בפסח, כי
 מעולם. עוד עשתה לא

שעבר הגדול העולם כל שאחרי אסתר,

 פסח ערב שהעניקה בראיון מדי. מתוק
 אסתר: אמדה גרמני, לעיתון

 לא. — חדשים נישואין כן. — ״אהבה
 עם להיות רוצה כשאני להתחתן? לי למה
 זה נגמר, כשזה איתו. נמצאית אני גבר,

 ידידים. כמה לי היו גירושי, מאז נגמר.
 הדבר זה אהבה. בלי לחיות יכולה לא אני
בחיי. חשוב הכי

 שלי ד,ידידויות את משאירה לא ״אני
 הגברים עם עצמי את מראה אני בסוד.
 מיני כל לי המציאו גירושי מאז בגלוי.
מוזר, שזה וכמה — אינטימיים יחסים
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