
 למציאות הופך החזון
העובדת המדע בסרט לעובדה והדמיון

■רוקה
א £ £ . 0א £ א 3ז 0 ¥ 1

אדוארדג׳י גוזר , צאק טיילור די צדדטון
ר!ביגםון קוטן קונור□ 4•או י הסטון

ארצית בכורה הצגת
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)13 מעמוד (המשך
גדו ניצחונות בשני לזכות תמיר הצליח

 מכונות־הכתי־ :הירושה על במילהמתו לים
המרנז־החופשי. ונערות בה,

 מילתמת־ היתה מכונות־הכתיבה לגבי
 ארבע המרכדהוזופשי בידי קלה. החלוקה

 בתל־אביב, שלוש שלמות: מכונות־כתיבה
 ובידי שלוש קיבל תמיר בירושלים. ואחת

אחת. נשארה שוסטק
 שלוש לפחות אשר הפקידות, לגבי אולם

 המיל- היתה יפהפיות, בחורות הן מהן
 לוותר מסרב תמיר כאשר יותר, קשה חמה

מהארבע. אחת חזית על אף
נע חפץ, נורית האישית, מזכירתו לגבי

 פרטית בדירה המתגוררת בת־ימית, רה
 ספק. כל היה לא אחותה, עם יחד שלה
 ביום תמיר. עם נשארת היא כי היה ברור

ה במיסדרונות נורית הסתובבה הפילוג
 שחורים ועיגולים חיוורת, כשהיא כנסת
 את הבינה שלה, הבום כמו עיניה. תחת

 תמיר, לגבי הפילוג של החמורה משמעותו
קשה. בה פגע והדבר

 בריאת־ נערה מסילתי, עליזה הפקידה
נא את בעבר הוכיחה וגבוהת־קומה, גוף

 ב־ מגירות נעלה כאשר לתמיר, מנותה
 גישה כל משוסטק ומנעה הראשי מישרד
בטוח. תמיר היה לגביה גם אליהן.

 צעירה דסה, חנה השלישית, הפקידה
 אי- ברחוב הוריה עם המתגוררת גרושה,
 את להביע יכלה לא בתל־אביב, דלסון

ש מאחר אישי, באופן לתמיר נאמנותה
 תאונת־דר־ אחרי למיטתה רתוקה היתר■
 תמיר, אליה טילפן כאשר אולם, כים.

איתו. נשארת היא כי לו לבשר מיהרה
נו פקידה על ידוע היה לתמיר אד
 המרכז־ של ירושלים סניף של זו ספת,

 מפורסמת אינה גלי גילעד. גלי החופשי,
מעדי שהיא משום האחרות, שלוש כמו
 בחב־ להתחכך במקום במישרד לעבוד פה

 לא היא אך חשובים, ובאישים רי־כנסת
האחרות. מן יפה פחות

 שוסטק עם תמיר שנפגש לפני עוד
לשי גלי את הזמין הוא מסכמת, לשיחה

להש וניסה הכנסת, של הכללי במיזנון חה
 לו הודיעה גלי איתו. להישאר עליה פיע
 על ואולמרט שוסטק את מעדיפה היא כי

הפ באופן והופיעה נוף, ועל־פני פניו
 שניים שערכו למסיבת־העיתונאים גנתי
בכנסת. אלה
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ברי וגורים כלבים סוגי ופל
 וחתלתולים, חתולי-בית אים,

 פג־ יומיומי, וטרינרי טיפול
אמב וחתולים, לכלבים סיון

טפילים. נגד טיות
 תל- צער־בעלי־חיים, אגודת
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 ארצית בכורה הצגת
 ,,יהודה ״בן בקולנוע

תל־אביב ___

לחיילים מיוחד מיבצו!
על מנוי פברואר בחודש שיחתום חייל כל

.העול□ ״1ה . ה
אחו! 40 של השה יקבל

צבאי לדואר רק יישלח השבועון

 ועד הטלפון על עדיין יושב מיר ך*
 חברי-התנועה, עם שיחות מאות רך * 1

 אינו הוא אליו. להצטרף עליהם ומשפיע
 נגדו וטוען משוסטק, שיבטו את חוסך
 דבר שום תרם לא שמעולם ״פלגו, :שהוא

 לו היה אם גרוע. חבר־כנסת לכנסת.
 את ומחזיר מהכנסת פורש היה מוסר,

ביו הגדולה הקללה ואילו שלו.״ המנדט
 משמיע הוא שאותה תמיר, לדעת תר,
 אול- לגבי ״חרות׳ניק.״ היא: שוסטק, נגד

מוכ בחור ״הוא כי: תמיר מודה מרט
 רק בגב, סכין לי ותקע לא-ישר אבל שר,

על־פניו.״ עקיבא את שביכרתי זה בגלל
ב ידו טומן אינו שוסטק גם אולם
 השבוע: להגיד ידע תמיר על צלחת.

 קרא לא מעולם חסר-תרבות. בור ״הוא
 חברי- צעיר וקמצן.״ שחצן טוב, ספר

 הוא גם מצטרף אולמרט, אהוד הכנסת,
 לעבר חיציו את מפנה כשהוא להשמצות,

 נוף, עקיבא האחר, הצעיר חבר־הכנסת
 ממדרגה בדרן ״הוא כזמר. גם הידוע

 לדקה עצמאי להיות מסוגל לא שלישית.
מישהו.״ לשרת תמיד מוכרח אחת,

 למיל- שותף היה לא עצמו נוף עקיבא
 שני לבין שלו הבום בין חמת-ההשמצות

 ירח- נוף בילה בשבוע-הפילוג הפורשים.
 על-ידי וכשהוזעק בשארם־אל־שייו, דבש

 למשכיר מיהר לתל-אביב, חזרה תמיר
 בעסקיו. מצליח הוא כיצד לראות לצרכן,
 במיבצע־מכי- פתחו לצרכן המשכיר חנויות

מוע תקליטים 2 הקונה לכל מיוחד: רות
 ובו ארידנגן תקליט — חינם שי נק

 כאשר נוף, של בביצועו שירים שנים־עשר
 להמש־ שיר־פירסומת הוא הראשון השיר

לצרכן. ביר
 במרכז-החופשי הפילוג הדי כי ברור
 כאשר רב, זמן עוד העיתונות את יעסיקו

 יחמיץ לא חברי־הכנסת מארבעת אחד אף
 להגיב או יריבו את להשמיץ הזדמנות

עליו. יריבו השמצת על
 הפילוג יוסיף כמה עד ברור לא עדייו

 ספק אין אד הישראלית, לדמוקרטיה הזה
 יושבי לשיחות צבע הרבה יספק שחוא

 הרכילות למדורי וכותרות מיזנודהכנסת,
בעיתונים.

)21 מעמוד (המשך
 העסק.״ כל את וקילקל חמישטרד, עם העניין

 לחלוטין שונה גירסה יש למישטרה
 של במכוגי-ד,עיסוי שהתרחש מה לגבי

 כשהביאה ענתות. ירמיהו הוא ״אדם״,
 שתי עם יחד עצמו, ענתות את הפישטרה

 שופט, בפני להביא הוחלט אותן הנערות
 שמא מחשש לפירסום נאסר שמן ואשר

 המישטרתי, החוקר טען לתייהן, יתנכלו
 השופט: בפני נחום, יחזקאל רסר״

 הלקוחות מפי לקוחות. במקום ״תפסנו
 ואוננות עיסוי נעשו במקום ני התברר
 נאשר ואוננות עיסוי לירות, 100 תמורת.
 ומגע לירות, 150 תמורת ערומה הבחורה

 שבא לקוח נחקר לירות. 200 תמורת מיני
 לירות. 200 תמורת מיני במגע

עיסוי שעשו לקוחות ארבעה ״חקרנו

* המרכז■ במרור עיסו• ■■

ברזילי נערת־עיסוי
מאשרת המישטרה

 נחקרה לירות. 100 תמורת אוננות עם
 ושוחרר נתפס גם במקום. שעבדה בחורה

 היומן את ותפסנו כספים, תפסנו הגיזבר.
 ירמיהו הופיע החיפוש באמצע הגיזבר. של

 הדירה. שובר דק הוא כי וטען ענתות
זרע.״ לבדיקת אוחו ושלחנו מטליות, נתפסו

איפה______
בולקין? אלי

*  אולם לחלל התובע הטיל זח שלג ך
 עתה המסעירה פצצה, בית־המשפט ■1

 ״ל- תל-אביב. של העולם־התחתון כל את
ל ״כי המישטרח, טענה ידוע,״ מישטרה
 עשיר, פלילי עבר בעל שהוא ענתות,

בולקין.״ אלי הוא השותף נוסף. שותף יש
 רצח פרשת גיבור היה בולקין אלי

 הסעירה אשר ,16ה־ בת פליגלמן שושנה
כולה. הארץ את בזמנו

 זכאי, בולקין יצא מישפט של בסופו
 התחתון לעולם הן היטב ידוע שמו אולם

המרכזי. המדור לבלשי והן
 בולקין. את מחפשת עדיין המישטרה

 למרות ימים, 10ל- נעצר ענתות ירמיהו
 ישעיהו שלו עורד־הדין של התנגדותו

 יחד שנתפסו הצעירות שתי ואילו לויט,
 ושוחררו שופט, בפני הובאו טילביה עם

למישפטן. עד בערבות
 מעפולה, הבחורה סילביה, של מזלה

 שוטר, היה שבעלה לכך תודות האיר.
שופט. בפני הובאה לא ואפילו שוחררה היא

 סגן- הגיב הזה, העולם כתב לשאלת
 מחת מישטרת דובר שרף, משד, ניצב

בר סילביח את הבאנו ״לא תל-אביב:
 נעצרה שהיא אחרי לבית־המישפט זילי

נו אנו כך חדשה. שהיא מפני ונחקרה,
 היא אחרות. חדשות בנות לגבי גם הגים

מקודם. לנו מוכרת היתר■ לא
 הוא — בחילי רחמים לבעלה, ״אשר

 בדצמבר 13ב- במישטרה לעבוד התחיל
 .1975 ינואר בחודש 27ב־ והתפטר ,1974
אותו.״ מפטרים היינו התפטר, לולא

1

1953 הזה העולם28


