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 בשד- בבנק־לאומי, מזויין בשוד
הזה גהעולם בתל־אביב -ציון

 הוכחות, מחוסר משוחרר צא,
 דד טען ד,פעם, בפנים. שוב יא

 חשד על לעצרו יש כי גשטרתי
 דד אלמוני. מאיים לבין בינו ־

 אצל ימים 10כ־ לפני ביקר
 הנרצח, יוסקאי של אחיו מזרחי,

 על כמיפרעה ל״י 10,000 קבל
 לאלי- לעשות לא האלמוני של

צרות. חי
 על שהתלונן אלישע, מיני. י

 ב־ הבחיו כי מסר במשטרה,
 ימים האלמוני עם מסתודד מהוא
לכן. ודם

 השופט גילה לא הפעם כן י
החשוד. של מעצרו להארכת

 מדוב־ הרצל נראה לא הפעם, כן
 בשבעה זכה כי כשד,תבשר חד,
 המוכר. במישכנו ופים

 ו־ מיססך־רפואי מכיסו הוציא ק
 פעם זיבה. לי ״יש ולי־קולות:

 גם ואם טיפול, לי נתנו לא
 מה יודע לא אני לי יתנו *א
\״ סד,

ל הורד, להירגע, עליו ציווה
ה בעל־זזזיבד, את מייד הביא
רופא. פני

סכין
 אליו להחזיר שלו שיטתו :בר,

 מורים אותו. שנטשה אשד, של ;
למשל, מעדיף, ,55 בן נתנייתי

הסכין. ת
פרי־ אשתו, ממנו ברחה שנה,

 לד, שיש לי אמרה ״היא .59,־ד
 בפשטות השבוע הסביר הס,״
בתל־אביב. המחוזי שפט

 פגש הגדולה, הבריחה לאחר ים
ב המרכזית בתחנה פריחה ;ת
 שם קפה, לבית אותה הזמין ,

 אליו. לחזור זכנעד,
ה נסיונות עלו כאשר לרצח.

 נימוק מורים שלף בתוהו, שלו
 אותה קפיצית, סכין :אחרון

חיקו. אשת של יקה
 באמת. משכנע נימוק מסתבר, ;,

 אשתו חזרה ,מבית־ד,חולים יצאה
 היא מכן לאחר מספר חודשים

 כבר זד, אבל מהתקף־לב, תה,
לסיפור. י

 ב־ לדין הועמד שם המשפט,־
:מורים הסביר לרצח, נסיון

 דבר. שום לד, לעשות רציתי (א
 אחרי הייתי אבל אהבנו. ודא

 לי. קורה מד, ידעתי ולא וניאק,
 אותה.״ דקרתי איך בכלל
משכנע, כך כל היה לא אולי

 אולי בזול. זאת בכל יצא ־יס
 שאשתו העובדה בגלל אולי לו,
ה בגלל אפילו אולי אליו. ה

 אח־ מסיבה נפטרה כבר סד,יא
 וחצי שנה קיבל מורים כך, או

 — על־תנאי דומה סכום ועוד
שיחרורו, לאחר בדעתו, שיעלה

 כלפי דומים שיכנוע באמצעי י
כלשהי. נידה

ז י ט ־ פ

המשפט
 כחלון יצחק נגד המשטרה של

 בז־ התל־אביבי שופט־השלזם ני
 חשוד הוא פשוטה: היתד, פורט,

 סיגריות. למחסן
 היתה המשטרה נגד כחלון של

 ה־ בשעת הוכה הוא פשוטה:
 פרקליטו, טען המשטרה, נל־ידי

וני.
לעבר אלוני פנה זאת, הוכיח

 לו.״ ״תראה לו: ■יורה
כש־ מילה, לומר הספיק לא

 חולצ־ את מהירה בתנועה שט
סימנים המלא גבו את לשופט ־,

ב אותך ד,יכו לא שהשוטרים
 כאן לנו מסיר היית אחרת ור,

 השופט. הגיב .סיים,״
 ה- לעצם חומרה ביתר תייחס

ל- לאפשר המשטרה על :יווה
כדי פרטי, רופא אצל זיבדק

 תלו־ המשטרה נגד להגיש יוכל
הכחול. בו

וייי

המיקונווו;

 זד, כשרונו את עפעף. להניד בלי לשקר
 הוא נערות. עם ביחסיו היטב .ניצל

ההרג את להן נתן בתשומת־לב, הקיפן
 עלי האחרונה היא מהן אחת שכל שה

אדמות.
 לא מעולם למופת. מחזר היה הוא

 הראשונה, בפעם בחורה של לביתה הגיע
 שעה בואו את יבשר פרחים שזר בלי

לכן. קודם
 הוא היופי. היד, חשוב לא לגביו,

לחתי אבירית תשומת־לב אותה העניק
 באמת בעיניו שנחשב מה ולמכוערת. כה
 לו נתנו הן — זה ואת הכסף. היד, —

 לא כי היטב שידעו למרות ושוב, שוב
לעולם. שנית אותו ■תראינה

 בהריון שאחותו אגו ..הוא
ראבוו.״ מה והם ושאין
 שיחק שלו, המממון כיבושי במסעות

 קהל לפני ספור לאין תפקידים וידרה
 ארקיע, איש היה הוא נערות. עשרות של

 קול־ קריין ש.ב., סוכן אל־על, טייס
לא. ומד, צד,״ל קצין פושט־רגל, ישראל,
 הפעיל עליהן הנשים מיכלול מתוך

 ששפכו כמה היו קסמיו, את החתנוכל
 התפתו בד, הדרך על וסיפורן ליבן את

החלקלק. לנוכל
״קיבלתי______

ת״ טו ט מו ת ה
_ : * קדשינסקי ריטה שייפדה

מק במסיבה וידרה ברוך את הכרתי
 לי הציע הוא הראשון ביום כבר רית.

וכש חובות לו שיש אמר אבל נישואין,
צחק בהתחלה נתחתן. החובות את יגמור

 ' קצר זמן לאחר אבל העניין מכל תי
 על אני גם חשבתי וכבר בו התאהבתי
נישואין.
 הוא בו מאוהבת שאני ראה כשהוא

 שבוע היה לא המצב. את לנצל התחיל
כסף. ממני שיבקש בלי

הוסוו. בכתבה הנשים שמות כל •

ג נ חוו ס
 מק- בלונדי, הוא )27( וידרה דוד ף
 וחזות ממוצעת קומה בעל ריח, !4

 המקובל. רואן הדון של מזו דחוקה
 בו במקום וידרה הצליח זאת, למרות
 הוא :וטובים רבים קאזאנובים ■נכשלו
 במיר־ מהן הוציא נערות, עשרות פיתה

 אחר, למשהו נוסף חלקות, ובדברי מה
 יש ל״י. לרבבות המצטרפים ספומים גם

 למעלה שאפילו הסבורים מישטרה חוקרי
מרבבות.
 סניגוריה עליו ומלמד שנעצר וידרה,
התלו גל בעקבות מקרין, דרור עורך־דין

מפור־ הודאה מסר מעלליו, על הנשי נות

 מאוהבת שאני ,נשואה
 לנצל התחיל בו,

המצב.״ את
 של טלפון ומספרי כתובות כוללת טת,

שהו המדוייקים הסכומים וכן קורבנותיו,
 לא מספר — הקורבנות בין מהן. ציא

 בחל לא בהם שגם גברים, של מבוטל
הלוו למשיכת הגיעו כשהעניינים וידרה

אות.

שנחשב מה
הכסף היה

 מרוסיה הוריו עם ארצה עלה ברוך
■תל היה בבית־הספר שלוש. בן כשהיד,

 בעל שהינו קבעו המורים אך בינוני, מיד
 הוא אותה מהיכולת גבוהה אינטליגנציה

בכיתה. מפגין
ידע הוא מעולה. שקרן היה ברוך
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1 !1 ך  להציג יבול שהוא באלה בייחוד הרפתקניות, פוזות אוהב וידרה ברוך ^ 1

1  ולא היו שלא נפלאות סיפורי המון סביבן ולרקום נשים לפני אחר־בך 1111 •4
 היה יבול בדווי, נער ליד בסיני עומד נראה הוא בו זה תמים מטיול נבראו.
צה״ל. קצין או ארקיע איש היותו על שיער, מסמר פעילות סיפור לפתח


