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 זמירה יפה, אישה לו היתד. מאושר. אדם
 והוא עשיר, אב שנה, בן חמוד ילד ),22(

 צעיר, זוג כל כמו רע. לא הרוויח עצמו
 דירה לרכוש וזמירה שמואל התכוננו
 כשנתיים, לפגי נישאו, כאשר משלהם.
יגו משלהם, לדירה שיעברו שעד החליטו

בבת־ים. שכורה בדירה רו
שמו יום־הכיפורים. מילחמת פרצה ואז

 עם לגור, עברה זמירה לחזית. יצא אל
 הטרא- החלה כך בעלה. הורי אצל הילה
בבית. לנסיך הפך הילד גדיה.

 היתד. בלבה היא רק, שמואל, של אחותו
 היתד. שמואל, של אימו איתו• משחקת
 הסב בלבה היא רק הילה את רוחצת

 כאשר בלבה הוא רק אותו. מאכיל היה
אומ היו שלה, בילד לטפל זמירה ניסתה

בשבילה. לא שזה לה רים
 בני של מעשיהם כל כי הבינה, זמירה

אהבה. של תוצאה הם הילד עם הבית
לח זמירה ביקשה שמואל, חזר כאשר

 ועם עימו בבת־ים, השכורה לדירה זור
להי ביקש הוא התנגד. שמואל אך הילד.
 זמירה, לו השיבה אז הוריו. בבית שאר

להו בנם ועם איתו לעבור מוכנה שהיא
 אפילו רצו לא שמואל של הוריו ריה•

 לגעת כליל ממנה מנעו הם כך. על לשמוע
בתינוקה.

 לבית־המיש־ פנה שמואל צד״מניעה.
 אשתו, נגד צו־מניעה להוציא וביקש פט,

הוריה. בית אל הילד עם לעבור שעמדה
שב שיינבוים, אלישע המחוזי השופט

 של בקשתו את דחה העניין, הובא פניו
 האם על החוק, שלפי לו הסביר האב,

שש. גיל עד בילד להחזיק
 לבית־ הגיע והתיק התעקש, שמואל אך

 בעורך־ נעזרד. זמירה העליון. המישפט
 לד. פסק ובית־המישפט מקרין, דרור הדין

ל״י. 650 בסך מזונות
 ודרש, לבית־המישפט פנה מקרין עוה״ד

יח הילד של סבו כי זמירה, של בשמה
ש והצעצועים הבגדים המיטה, את זיר

 בבית שגר בתקופה כמתנה קיבל הילד
שמואל. של הוריו

השו את הסב הפתיע בבית־המישפט
 נכדו, חפצי את למסור סירב כאשר פט,

 בתנאי רק כמתנה אותם שנתן בטענה
 על ציווה בית־המישפט אצלו. יגור שהילד
הילד. חפצי את לאם מייד למסור הסבא
 במריו. עומד הסב שבועיים. עברו מאז
 לבית־ להודיע מתכונן מקרין דרור עו״ד

 סבו מצד בית־המישפט בזיון על המישפט
הילד. של

תל״אביב
[לשחדטים העסקנים

 גחום מועצת־העיר, חכר
 למסור תובע רז,
הטיסו? את למישטרה

כסתלןי-הפרוטרןציה
 שלמה תל־אביב עיריית ראש חשב אם

 את בשקט לקבור יוכל כי להט (״צ׳יזד״)
 בהעולם שנחשפה הפרוטקציה פתקי פרשת

 מועצת־העיר חבר של מיכתבו בא הזה,
 טעות כי והוכיח רז, נחום המערך, מטעם
בידו.

 טען ראש־העירייה אל רישמי במיכתב
גי על בשעתו, צ״יצ׳ של תגובתו בי רז,
 את אמנם הרגיעה פתקי־הפרוטקציה, לוי

 מראש ציפיות גם יצרה אולם הרוחות,
המבי המעשים לביעור יפעל כי העירייה

בעירייה. תקדים להם שאין הללו, שים
 את להעביר לראש־תעירייה הציע רז
 של לטיפולה בנושא מבקר־העירייה דו״ח

 פתקים במה תחקור שזו כדי המישטרה,
הלי המיפלגה ראשי על־ידי נמסרו כאלה

 המאושרים הם מי עירייה, לפקידי ברלית
ה מן כתוצאה והאם לפרוטקציה, שזכו

עבי שהיא כלשהי, העדפה חלה פתקים
פלילית. רה

 תשים מישטרתית חקירה דק כי טען רז
 פרוטק- על כיום הנשמעים לרינונים קץ

פו מגמות :תבלום וכן מיפלגתיות, ציות
 לאחרונה העירייה שמנהיגה ליטיזציה,

בוועדי־השכונות.
 כל בי ,ראש־׳ר,עירייה את הזהיר רז

שיקו בגלל הפרשה את לטשטש ניסיון
 לכירסום רק יבתא פנים־מיפלגתיים, לים

 קרנם .ולהעלאת העירייה, של בסמכותה
עסקני*מיפלגות. של

■ 8■■■ )!אביו דור דור סי
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כתו שבת, של הכדורגל מישחקי תוצאות
ה״סטרי. בכתב בות

 מישחקי- שידור סוף עד מחכה הטכנאי
בטלוויזיה. הכדורגל

 תקליטים, •מסדר באולפן. אני בינתיים
 באוויר, ניחוחות מפזר חולצות. כובעים,

 בבית, כמו שיהיה גמוכה, תאורה מכין
אותנטי. ממש

מוסי חודשי מיספר להם חולפים ככה
וסמים. אהבה קה,

*
 רצים כלבים אם התוכנית הלכה כך

 שביתת-רעב. של קצב וקיבלה חופשי 1
 שבינתיים ומאחד כסף, קיבלתי לא פשוט
 בכפר, לגור •ועברתי הקיבוץ את עזבתי
שיצלצלו. ורצוי למצלצלין, זקוק הייתי

 אמרתי: במחשב. טעות יש לי: אמרו
 תצחק. אל לי: ואמרו צחקו חדש. תקנו

 זר. לי: אמרו ברעב. גווע אני אמרתי:
חודשים. כמה של עניין

 בוחר בוודאי הייתי עצלן, הייתי לולא
 זד. לעבודה. בבית־דין לשבת כמיקצוע לי

 מחוסר-האו־ קצת אותי מנעד היה אולי
ה השילטון דמות לפני בו שעמדתי נים

מקומי.
על ונשנות חוזרות אזהרות לאחר וכך,

בן־זאב שדרן
ורענן צעיר מורד

 ש״כאן הרגשתי ליפירסוימות, שלי היחס
לסיומו.״ הגיע זמננו

מש תקליט השמעתי שלי אישי ולסיום
אמרי קומיקאים צמד של ושמח חי גע,

 הליגה על המספר וצ׳ונג, צ׳יץ קניים,
ועוד... המריחואנה, לשי,חדור

*
 את מצאתי ואני הטלפון, צילצל אז ף
•מנ עם פנים־אל־פנים בפגישה עצמי (

 בן־אבי דרורה היא הלא המחלקה, הלת
 היא קודם. בבר הבעתי עליה דעתי שאת

 בסעיפים מהול מכתב לי לשלוח רצתה
ה (לדעת שלי ההתנכלות את המזכירים

הזמ הפירסומות: לשידורי עלי) ממונים
 וכן אחריות, לא האחריות זמנים, לא נים

הלאה.
 בן־אבי כשהגברת שמחתי בעיקר אך
שהתק לה איכפת שלא-כל-כך לי אמרה

 הסמים, בזכות מדבר וצ׳ונג צ׳יץ של ליט
 אינם מהמאזינים שרבים לה שאיכפת כמו

הת מדוע מבינה אינה ולכן דוברי־אנגלית,
מתחי כולו, התקליט את להשמיע עקשתי

ממ בתחנת־שידור ועוד סופו, ועד לתו
לכתית.

ש לממלכה. שייך לא שאני לה עניתי
הס גם והיא פרטית, נסיכות לי יש אני

■איתי. כימה
 עד ובאושר, בעוני לי חי אני !מאז

הזה. היום עצם
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