
35 המפורסמת העיתונאית
 ביותר והעוקצניות המפורסמות העיתונאיות אחת שהפכה מי

 בארץ, המיפלגות ממרכזי אחד ישיבת בעת הישראלית, בעיתונות
 ליד קשת״. מסילבי ״חץ שלה־לשעבר לטור חומר אוספת כשהיא
בישראל, המיפלגתיים העיתונאים מבכירי שניים יושבים סילבי

 סילבי, של עיחונה אחרונות, ידיעות של לענייני־מיפלגות הכתב
 של לענייני־מיפלגות והכתב (באמצע) נקדימון (״נקדי״) שלמה

 חוסר־ למרות כיסלו. רן הארץ, סילבי, עבדה בו הקודם העיתון
 קורבנות את לבחור סילבי נהגה בפוליטיקה, המוחלט הבנתה

ה הפוליטיקה מעולם בעיקר האישיים ידידיה ואת רשימותיה
בהם. תלוייה שלה מילחמת־הקיום כי ביודעה ישראלי,

ברחוב שעבדה המישטרה יידת ץ
המוק בשעות בתל־אביב, אבן־גבירול 4

 •שבוע, לפני השבת יום בוקר של דמות
 המידרכה על המהלך צעיר בזוג הבחינה
 מעט צעיר שייראה הבחור, משונה. בצורה

 אולם תמעד, שלא בחברתו תמך מהבחורה,
ביותר. יציבה היתר, לא הליכתו־שלו גם

 בני־ ליד להיעצר החליטו הניידת שוטרי
 נעצרה בו ברגע אולם להם, לעזור כדי הזוג

 המיספר בעלת הלבנה הקורטינה מכונית
 הנערה התמוטטה השניים, ליד האזרחי

והתעלפה.
 מהניידת שזינק השוטר של מהיר מבט
 מסוממת הבחורה כי להבחין כדי הספיק
 היפה למטה מייד נלקחו ה-שניים לגמרי•

 הצליחו כי היה נדמה ולשוטרים הצפונית,
 הסמים ממעשני רגיל צמד עוד לתפוס

בתל־אביב. בני־הטובים של הצעירים
 מעצר עם כי ידעו, לא סיור אותו שוטרי

המזע הטרגדיות אח,ת את חושפים הם זה
 עולם ושל התל־אביבית החברה של זעות

 שרון של הטרגדיה הישראלי, העיתונות
 העיתונאיות אחת של 20ה־ בת בתה קשת,

 — בישראל ביותר והשנונות המפורסמות
קשת. סילבי

 את ״קנינו
7משיוף החשיש

* תפסו •טניים ך טנ שוטרי על־ידי י
),23( בדר פלורה היו המרכזי המדור 1 5

 בולטות עיניים קצר, שיער בעלת צעירה
 בשירות־ סמל לוויגסון, ועמית חטוב וגוף

אשר צה״ל, , חובה
 לאחר מייד ערב. באותו בחופשה היה

 בתחנת־ה־ מעלפונה, פלורה שהתעוררה
 עישנו ועמית היא כי הודתה מישטרה,

 צעירה *של בדירתה סמים לילה באותו
 הוריה עם המתגוררת קוט, אוסנת •שלישית,

תל־אביב. בצפון 50 וייצמן ברחוב

ו

מ מ סו גג נשקם ־ לחוד אחד נל - שנתפסו צעירות ושלוש צעירים שני
ם או קי חני ש, מ שי ח עו ב י נ צ ה מ׳ על כולם ה ד מנ חס את להם ש

הרת, האמא 1 ב להתחרות ניסתה שהבת נאשת־חברה, קשת סילב׳ הזו
י ב ...........—......—......־.......״


