
 על ונחמד■ כפיצוי מעשה. כשעת ׳סרט
 דוגמניתו את אלי לקח האבודות התמונות

שמפוז הקיטנים־אינטיימיים החצרים לאהד
אכזיב. במדינת רים

 שרינה, בעת שישי ביום קרה הדבר
 וזה באכזיב, שהתה אלי, של אשתו

 כתוב הבלתי בהסכם בעוכריו. שהיה מה
 באהבה אלי עוסק לא אשתו, לביו בינו

 במדינת אשתו של שהותה בעת חופשית
אכזיב.

מראשון־לצ־ ההבורה התהילה בינתיים
 ובבית, בבית. כמו במקום להרגיש יון

 גם צורך יש די, בה אין חופשית אהבה
 פנים־קומו־ משותף ובדיון פרנסה, במעט

הפרנ בנטל תישא העלמה כי הוחלט נד,
סה.

 כ־ השלושה התגלו המשטרה לגירסת
ל לעזור בהחליטם דבר לכל ג׳נטלמנים

 בעצמה לרדוף תיאלץ שלא בכך קטנה
 לה מביאים החלו הם קליינטורה. אחרי

 שלומי לעיירה ועד הנקרה מראש לקוחות
הסמוכה.

הגי חופשית במדינה חופשיים כאנשים
 שני בין לשיתוף מקום שיש למסקנה עו

 ההכנסות למעגל פעם מדי וצרפו העמים
עובדי-אודח. ערבים

 ובא יוצא החל אכזיב של שמה הקיצור,
 בזכות ולאו־דווקא הסביבה גברי בקרב

 עד ופרחו עלו העסקים אביבי. — נשיאה
 הענף את אחד יום אביבי גילה אשר

 את לגרש והחליט במדינתו שפשה החדש
 רב לא זמן זה היה מתחומיו. היוזמה בעלי
הדבר. בעלת מחסדי בשנית שנהנה אחרי

 מיהרה והמישטרה החוק, את הזעיק הוא
 נהריה ובמישטרת נעצרו, הארבעה להגיע.

 פרשת כל ושפכו:את ליבם סגור את פתחו
בעק באכזיב. שנותרו העתיקים האבן מבנייני אחדאנוינ ממרכתטיפוחיהם. בת עם אביבי של יחסיו

 עתה עד ששרר החופש עתיד הקטינה שערוריית בות
!״אסורה לקטינות ״הכניסה :אביבי שתלה בשלט לכך ראשון אות להצטמצם. באכזיב

 בעת בהגיון. לחשוב שאוכל מכדי לי
 התחנן ואלי אלי של הוריו בבית שהייתי

נעצר. מדוע ידעתי לא אחזור שאני אלי
 יתכן בנהריה. רק לי התבררה האמת

 לא אולי העניין במה יודעת הייתי ואם
בחי מכמה אותי הפתיע זה חוזרת. הייתי

 עם שכב שאלי בגלל כך כל לא נות.
 בחודה עם שוכב גבר כל אחרת. בחורה
 הבחורה סוג בגלל אותי הפתיע זה אחרת.
איתה. לשכב בחר שאלי

ש לי ״להתגר א מ
ה מו ז ב כ אכזי מ

 סתם היתד■ היא אותה. ראיתי ני ^
 מיוחד. דבר שום בה היה לא בחורה.

 בחר שאלי אותי שהפתיע השני הדבר
 באכזיב. הייתי שאני בעת זה את לעשות

כך. על כששמעתי לי כאב זה
 לאינטליגנציה פשוט, טיפוס היתה היא

 עדיין להתייחס. בכלל רוצה אינני שלה
 הזו כשהפרשה אעשה מה יודעת אינני

 הוא העניין יודעת. שאינני באמת תיגמר.
 אנסה אני ■כואב. מדי יותר טרי, מדי יותר

הבעיה. את לבחון
 לא אני במשבר שאלי לי יתברר אם

ה שמונה דבר של בסופו אותו. אעזוב
 קל דבר אינם אותו מכירה שאני שנים
 רצינית יותר שהבעיה יתברר אם ערך.

 להיות בלי זה את עשה ושאלי מבחינתי
אפשרי. שהכל הרי במשבר,

גירו גירושין. על לדבר רוצה לא אני
 באופן נישואים שלא אלה בשביל שיו

 בשביל מאשר יותר מסובך דבר הוא רשמי
 אני בעיה. עוד קיימת ׳מזה :חוץ אחר. זוג
 להתגרש בלי מאלי להתגרש יבולה לא

להתגרש. אוכל לא ומאכזיב מאכזיב
 הזה. המקום את אוהבת מדי יותר אני
מכדי הזה במקום השקעתי מדי יותר

קטינה בעד ..הוא
שוד ת וח ק חז ה ב
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 אביר- ז׳ורז׳ט בשם חמש־עשרד■ בת נערה
שמר הורים בבית שגדלה הנערה זה*.
 ויצאה עול פרקה מרוקו, יוצאי ניים,

החופשיים. החיים את לחפש
ה קצווי בכל עברה ימים יחודש משך

 מ־ כהן מוסד■ בשם בחור עם וייחד ארץ
 המעגל את לסגור החליטה ראשון־לציון

 בין החופש מישתולל כידוע שם באכזיב,
החרבות.

לב מוסה החליט לאכזיב שנסעו לפני
 עם למקום וירד השטח את אישית דוק

 לאכזיב, הגיעו השלושה מחבריו. שניים
 חזר ומוסד■ המתקדמת ממדיניותה התלהבו
 דור- חברתו את להביא כדי היזם למחרת

בגן־העדן. מחלקה היא גם שתהנה ז׳ט

מקצוע
שי ס חופ מכני ו

 החרות שוחרי שלושת של חכורה ן■*
 לחלוטין השתחררה הצעירה, והעלמה | 1

 באהבה עוסקים החלו הם החפשית. במדינה
 שרידי שום בלא כל, לעיני אינטנסיבית

 כש־ לתמונה, נכנם וכאן מימסדיים. בושה
אביבי. אלי כתפו, על תלויה מצליימה

 לצלמה מאביבי ביקשה הנאה ז׳ורז׳ט
 גילה אך בהתלהבות, הסכים אלי בערום.
מ־ ריקה היתד■ מצליימתיו כי מדי מאוחר

והודעתי - קטינה

 את להחתים מיהרו המישטרה חוקרי
ש ולפני שמסרו העדויות על החבורה

 במדינת שנית והופיעו צצו הדיו, יבשה
בכבו הנשיא את לחקור כדי הפעם אכזיב.

ובעצמו. דו
 שכב אם ידם על נשאל אביבי אלי

 ״כן, :עניינית השיב והלה הבחורה עם
 לחתום ממנו ביקשו השוטרים ד׳ מה אז
אלי להילוות אותו והזמינו זו הצהרה על
הס בדרך בנהריה. המישיטרה לתחנת הם

 בי אלי כששמע פשעו. מד■ גם לו בירו
 להזעיק החליט קטינה, של בדישתה נפל
שכנגד. העזר את

ע תי הפ תי ״  או
ה ר חו שבחר״ הב

ב שעה אותה שהתה אביבי ינה *■>
 אביבי. אלי של הוריו בבית פרדם־כץ !

 למעצרו, הגורם את לרינה הסביר לא אלי
 תוכניותיה את לבטל בה הפציר רק הוא

ו ימים שבוע בת לחופשה לאילת לרדת
 במונית התיישבה רינה לאכזיב. מייד לחזור
 אלי לה סיפר שם נהריה. למישטרת ואצה

נעצר. שבגללה הסיבה על
 כתב עם האשד■ נפגשה יותר מאוחר

ה על דעתה את וסיפרה העולם־הזה
:כולה מעשייה

 הפרשה על לדבר יכולה לא עדיין אני
כואב מדי יותר זה רציונאלית, בצורה הזו
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אביבי: אלי המישטרוז:


