
 _ מים
? צהובים

דליפה?
להחליף, אם

המפיצים:
מורשים וסוחרים

ד ו ד ס ח מ ו ד ד

דוד
{ ^7 ־1

עדיף!

8
אחריות שנות

מילה מפד

>ג

במדינה
)22 מעמוד (המשך
 אל־ לקירבת עד ואולי למיצרים, •ממיזרח
 הסכמתה, על רמזה בבר ישראל עריש,

מצ ״אי־לוחמה״. על הצהרה דורשת אך
 גחשנון, בא אינו הדבר ני הודיעה ריים

שישר בשעה רק תיתכן ״אי-לוחמה״ ני
השטחים. מכל תיסוב אל

יש ויתור :המתבקשת הפשרה
הס תמורת אי-הלוחמה, הצהרת על ראלי
ממ מדיניים צעדים לכמה מצרית כמה

 ל־ אי־לוחמה של במושג הנכללים שיים,
 ישראליות סתורות או אוניות מעבר :למשל

 וסידורי-ביט- שמחים שירח בתעלת־מואץ,
המדי הלוחמת הפסקת לקראת תזוזה חון,
הכלכלית. או נית

ש מצריים נשיא הודיע זאת עם יחד
 הסדר לעשות פנים בשום תובל לא ארצו
 ו/או ירדני אליבי לו שיהיה מבלי נפרד,
פלסטיני. ו/או סורי
 בנסיגה רוצה ישראל :במיזרח *

סמ בהעברת כלומר — ״פונקציונלית״
 בשועל, נסיגה ללא בגדה, לירדן כויות
 בשטח. סריטוריאלית, בנסיגה רוצה ירדן

 גם ואולי באי־לוחמה, לפחות רוצה ישראל
ה אינה יחץ רשמי. בהסדר-שלום  לכך שננ

ירו כולל בגדה, השטחים סכל נסיגה בלי
המיזרחית. שלים

ישר נסיגה המתבקשת: הפשרה
 לוודאי קרוב כלשהו, משטח סמלית אלית

 מרצועה כללית נסיגה או יריחו, באמור
 בסיסים השארת !תוך הירדן, לאורך צרה
 (המקומות מסויימים במקומות צה״ל של

 מצריים, בסו יישובים). כבד הוקמו שבהם
 הפסקת־לוחמה, של לצעדים ירדן תסכים

ממש. אי-לוחמה על להכריז מבלי
ה את לדחות תשתדל ישראל ממשלת

 לשמור בדי שאפשר, במה עד הירדני עניין
 קצרה לדחייה מוכנה מצריים עצמה. על

ישראל־ירדן. במגעי בילבד
 הקשה האגוז נמצא כאן :בצפון +

להס מעזה אינה ישראל ממשלת ביותר.
 פנימיות. מסיבות נוספת, נסיגה לכל כים

 הרמה, מן שלמה נסיגה דורשת סוריה
 כדי חלקית. נסיגה של מיידית והתחלה

 ומצריים, ארצות־הברית ישראל, על ללחוץ
תו דרישותיה, את לספק אותן ולהכרית

באש״ם. קיצונית בצורה סוריה מכת
 וירדן מצריים יטלות אם גדול ספק יש
 בלי ישראל, עם נוסף הסכם להשיג להעז

 טלו, העניין יתפוצץ אם סוריה. שיתוף
זה. רקע על לוודאי, קרוב זה, יהיה

 סיס־ נסיגה המתבקשת: הפשרה
 צפרדע זוהי כי אם — ברמה כלשהי לית

רבין. לממשלת לבליעה קשה
 עם נפגש לא קיסינג׳ד :פלפטץ >•

 נתקיימו זאת לעומת רשמית. אש״פ מנהיגי
כ מיוחדים, שליחים עם סודיים מגעים
ה טישרד-החוץ למיסגרת מחת נראה

אמריקאי.
 הפלסטינים את לשלב מנסה קיסינג׳ר

 פה בחצי הסכימה ישראל הירדני. בצד
 יצורפו אם אש״ם, עם משא־ומתן לנהל

 לוחצת מצריים ירדנית. למישלחת נציגיה
 לוועידת־ סטתיגים הפלסטינים זד״ בכיוון

 מארוקו, בבירת הקרובה הערבית הפיסגה
 תנאים ולהכתיב עמדתם את לחזק כדי

 משפרת לאו״ם הזמנתם יותר. להם נוחים
סיטייהם. את היא אף

 אלת שרבץ. אף מתהדקת״ העניבה
 שיבלו, במה עד לתמרן השבוע גיסו ופרם

מאד. צר נהיה מרחב-התימרון כי הבינו הם
בהתמדה. אך בעדינות מתהדקת, העניבה

משטרה
והפגישות העיסו״ם מכון

 סיפור קבד7 שבא הלקוח
 נתגלה — במכון־העיסוי

המישטרה, של כבלש
כבית־פגישות — והמפץ

 השני מעברו שדיבר הגבר, של קולו
של המודעה את ״קראתי :אמר הקו, של
ב למסז׳ תור לי לשמור נא בעיתון. כם

ב הגיע הלקוח נשמר. התור שעה.״ עוד
זב המל השירות את וקיבל זמן,

 שהוענק האחרון השירות זה היה אד
שב ממכוני־העיסוי באחד כלשהו, ללקוח
 ,6 רופין או 32 טשרניחובסקי רחוב

בתל־אביב.
למ הוכנס שנקבע, כפי שהגיע הגבר,

 להתפשט. מייד והתבקש אחר-כבוד, קום
 היא, גם התפשטה הצעירה הססז׳יסטית

ב נותרה וחצאיתה, חולצתה את הסירה
ש אחד פרט היה אד לגופה• תחתוניה

 רגיל. לקוח היה לא הגבר ידעה. לא היא
המר במדור מחלק־המוסר של בלש אלא
תל-אביב. מישטרת של כזי

 את בדק הלקוח, הראשון, שהבלש ,תוך
חב עסק המסז׳יסטית, של עמדתה צורת

 השונות הסצינות בצילום אחר, בלש רו,
 חדל בה לנקודה עד עיניו, לנגד שנגולו
 שמוגדר למה והופך עיסוי, להיות העיסוי

 הללו הסציגות את מיני.״ כ״מגע בחוק
שבדלת. חור־המנעול בעד הבלש צילם

הקל את שגילו אחרי ? עלילת־נקמה
 אחר־כבוד השוטרים עצרו שבידיהם, פים
בזיהויים. והחלו צוות־העובדים, את

שה נתברר השוטרים, של להפתעתם
 בעלות ופקידות סטודנטיות הן נערות
 מאוחר והגונות. טובות ממישפחות רפה,
 המישט- על-ידי הצעירות שוחררו יותר
לבית-המישפס. הובאו לא רה,

 מנורה- בעל את גם עצרה המישטרה
 תוך גבה־הקומה, ),24( לוי אברהם עיסוי,

ה אחת כי גדולה, בהתרגשות טוען, שזה
 עליו שהעלילה היא אצלו שעבדה בנות

רצון־נקמה. מתוך בזנות, שהועסקה
 לפגי לוי אברהם פתח שלו הסטנים את

את שגייס לאחר זאת, שבועות. כשלושה

לד אברהם חשוד
!*עדי ״העלילו

או ולימד בחודש, לפני לשורותיו הבנות
ד מצידה, המישטרה, עיסויים. לבצע תן  ט

 ללקוחות, להעניק אותן שיבנע שהוא ענת
תו גם והמקובל, הרגיל העיסוי עם יחד

שונות. אירוטיות ספות
 פחות לא עתה מצויים המישטרה בידי

 ומיס- שמות גדושים פינקסים, מארבעה
נמ אשר המכון, לקוחות של פרי־טלפון

במקום. בחיפוש צאו
 לקבוע היה ניתן הללו, הפינקסים לסי

 בקביעת רק עסקו מערותיו לוי שאברהם
 היה הלקוח שעות־הטיפול. כלומר התורים,

המסז׳יסטית. עם שבילה הזמן לסי משלם,
 של מחירו הלקוחות. את לגרות

 עם יחד רגיל מסז׳ 1 ל״י 50 — רגיל מסז׳
 100 — ■מגע ללא אמוציונלי, שיחדור

 ל׳׳י. 200 — הכל כולל כללי מסר ל״י;
ה חוקרי-המישטרה. של טענתם היתד. זו

בקו מצאו כי לספר, גם יודעים חוקרים
 עשרות לוי אברהם של מכוניו שני פות

רב. מזומן וכסף צ׳קים,
 הפיש־ של לזו המנוגדת אחרת, גירסה

 שעבדו הצעירות בין כי גורסת טרה,
 צורך היה שלא כאלו גם היו בהמונים
 דד עם מיני במגע לבוא לשכנען להתאמץ
 בת ג׳ינג׳ית צעירה — מהן אחת לקוחות.

 ותפקידה כמארחת, פעם עבדה כבר ,25
בפכץ. שביקת הגברים את לגרות היה

לטי מקבלת היתה מהעובדות אחת כל
לי 1000-2000 — ביום גברים 20כ־ פול
פשוט. בחשבון מוח, רות

 כלל צריך היה לא לוי שאברהם מכאן
 צורך כל לו היה לא לזנות. אותן לשדל

 לאלצן כדי תקיפים באמצעים להשתמש
 פיתוי היה הגדול הרווח כרצונו. לעבוד

מספיק.
 נחום, יחזקאל רס״ר המישטרתי, התובע

 את להאריך זמיר עמום מהשופט ביקש
 להגנתו יום. 15ב־ לוי אברהם של מעצרו

עליו. ״התלבשו״ כי החשוד, טען
ב המישטרה. בקשת את אישר השופט

 פניו את לוי אברהם הליט •זאת, שמעו
עליו. חרב שעולמו כאדם בידיו,


