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ם1גיד8 דגוום אונס
 שאשתו הוכחות רצורד

 חכעל שזח בו, בוגדת
אותה לאנוס אחים שני

 שנישואיה אחרי אחדים, חודשים לפני
ש חדירה את עזבה והיא שירטון, על עלו
 הכירה חדד, עזרא בעלה עם התגוררה בד,

 הגבר את נאה, בלונדית צעירה חדד, ניקול
אלופר. אלברט זה היה בחייה. הבא

ציל־ באשר כלל התפלאה לא כך משום
שבו לפגי דירתה דלת בפעמון אלופר צל

 היא בפברואר. 2ה־ בערב אחדים, עות
 כ־ אותו, והכניסה הדלת את לפניו פתחה

 היה כבר דקות תוך רב. זמן מזה מינהגה
הת ניקול אך למיטה, להיכנס מוכן הגבר
 והוא בחדר־האמבטיה, קלה שעה עכבה
לגופו. בתחתוניו בחדר־משינה, לה המתין

 ברוח- ניקול חשה לחדר חזרה כאשר
הדי של שדלת־הכניסה והבינה פרצים,

 אך אותה, וסגרה ניגשה היא פתוחה. רה
 נמצא שמישהו משונה תחושה לה הציקה
 בחדר, האור את העלתה היא הסמוך. בחדר

 צ׳אר־ זה היה בלתי־קרוא. אורח גילתה ואז
 היא אבל אלברט, של אחיו אלופר, לי

זאת. ידעה לא עדיין
 צ׳ארלי סרט. תמורת ל״י

 במהירות מצלם והחל בידו, מצלמה החזיק
 העליון שפלג־גופה הצעירה, האשד, את

 ויתר. לא אלופו־ אלברט אך מגולה. היה
 והצמיד המיטה אל הצעירה את משך הוא

בכוח. אליה עצמו
 בזה־ באו המצלמה של הפלאש הבזקי
 מלאכת את סיים כאשר ללא־הרף. אחר־זה,
 גדול־ ביריון אלופר, צ׳ארלי החל הצילום
 הוא להתפשט. ומפחיד־למראה, מימדים

 את גירש לצעוק, תעז שלא ניקול על איים
אותה. ואנס השני, לחדר אלברט

אלו״ אלברס נכנס האונס, במהלך כאשר,
 ואת האנס את מצלם והחל לחדר פר

 כי ניקול תפסה בשעת־מעשה, חברתו־שלו
 העניין וכי קשר, קיים הגברים שני בין

 כאשר, לה הובהר הכל מראש. תוכנן כולו
 לה אמר מזימתם, ביצוע את משסיימו

 בכנופיה במאפיה, חבר הוא כי צ׳ארלי
 עליה, איימו השניים הארץ. בכל הפועלת

 שאם במישטרה, לאחר־מכן שסיפרה כפי
אותה. יהרגו זהותם, את למישהו תגלה

 לידיה שימסרו ביקשה המבוהלת ניקול
 תמורתו דרש האנס אך שצילמו, הסיט את

 לירות 200 ועוד במזומנים, לירית 3000
 אמר לבסוף משם. לנסוע כדי מונית עבור

 את לו תביא אם הסרט את לה שימסור
 ליד לפגישה יומיים, כעבור הלירות 3000

בתל־אביב. מוגרבי קולנוע
 הלכה היום למחרת הרכוש. על הקרב

 מה לרופא שם סיפרה לבית־חולים, ניקול
 המישט־ לידי העניין את העביר וזה אירע,

מל המישטרה הכינה יום באותו עוד רה.
 הגיעה ניקול אלופר. אלברט עבור כודת

 מעטפה לידו ומסרה המתוכננת, לפגישה
 אחיו, נעצר. הוא כך לירות. 3000 שבתוכה
 הסתבר אז יותר. מאוחר נעצר צ׳ארלי,

ב פעלו אלופר האחים שני כי לחוקרים
ניקול. שלי בעלה חדד, עזרא של שליחותו
 עלתה תוניס, ילידת הצעירה, האשה

 מישפחתה. ללא ,1971 בשנת מצרפת לארץ
 ),35( חדד לעזרא נישאה זמן־מה כעבור

 מישרד* של מבתי־המלאכה באחד פועל
 לבני־ נולד הנישואין אחרי שנה הביטחון.

 החל ניקול, של לטענתה הבעל, בן. הזוג
 ראשה את מטיח והיה באכזריות, אותה מכה

חבית. מן שברחה עד בקיר
לדי מרכושה חלק להעביר הצליחה היא

 הוולוו מכונית אך בנתניה, ששכרה רה
חד כעולה זכויותיה מכוח קנתה (שאותה

 הבעל. ברשות נשארו נוספים וחפצים שה)
 בתחילה הילד. על הקרב החל לאהר־מכן

 אותו שמצאה אחרי ונעלם. הבעל אותו חטף
 ב־ בית־המישפט-המחוזי הוציא המישטרה,
 לרשות הבן את למסור שהורה צו תל־אביב

האשה. של מחלתה בשל האב,
 ב־ נוסף פרק נפתח כך מנקמה. פחד
 של המשותף רכושם ועל הילד על מילחמה

 עורך־הדין מייצג ניקול כשאת בני־הזוג,
 ישראל עורך־הדין בעלה ואת מקרין, דרור

 הבעל שלח גם זה מאבק במהלך בן־ציון.
 ניקול את לצלם אלופר האחים שני את

 זרים, גברים עם יחסים מקיימת כשהיא
 ב־ הרבני. בית־הדין עבור כהוכחה זאת

 חוקרי־המישטרה עצרו זה גילוי עיקבות
הסברים. למסור וביקשוהו הבעל, את גם

ש שבעלה, מכך ניקול חוששת עתה
בה. ולהתנקם לפגוע עלול ממעצרו, שוחרר
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2009 קשקשת
 למצוא ונסה דיסיונך את הפעל

 אשר מתאימה, כותרת שלמטה לציור
 הצעות בו. רואה אתה נזח תסביר

 הכתובת: לפי לשלוח יש לכותרות
ההג תל־אביב. ,136 ת.ד. ״קשקשת,'

 תפורסמנה, ביותר הקולעות דרות
 זוגי כניסה בכרטיס יזכו ובעליהן
 קול־ בתל־אביב, דרייב־אין לקולנוע

בישראל. היחיד נוע־המכוניות

2007 קשקשת

איכס... •
החותריס, קיבוץ גל, מייץ

הכרמל חוף ד.נ.
הלי ״לא לשבלול: השבלולה •
הראש!״ לי כואב שוקי, לה,

 ,9 אשי רב רח׳ יצחק, מרדכי
תל־אביב נווה־אביבים,

 חילזון, רק שאתה יודע ״אני •
!״ברוורם תיזהר בכל־זאת, אבל

קד, טלי  ,61 השופטים רח׳ כ
 קריית־מוצקין

 סביב צה״ל של החדש קדההגנד, ו•
ובני-ברק. רמת־גן
תל־אביב ,6 גזר רח׳ תבלין, דדי

 עם לעשות מה יודע שלא נחש <•
עצמו.
פסיכופט. של מישקפיים •

 יהודה רח׳ כן־עמי, שירי
תל־אביב נווה־אביבים, ,36 הנשיא

בדרייב־אין השבוע
5.45 בשעה

המצוייר הסרט מצעד
 7.15—9.30 בשעות

 חחליקופטריס ,,שיד נשימה עוצר מתח
הגדול״
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הריון שמלות •
הריון מכנסי •
הריון טוניקות •
הריון חליפות •

ן ה ל כ ד ו מ
 ,4 בנימין נחלת רח׳ תל-אביב,

 החצר דרך ב/ קומה
 בערב 7 עד פתוח
)2—4 בשעות (סגור

ת״א ,50344 טל. סוכן: ע״י להזמנות
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