
 בשותפות, ברקת. אברהם התל־אביבי הדין
 קניג ושלמה לבקוביץ שלמה בין שנחתמה

 השאר: בין נאמר, בדדה אלפרד לבין
שו ביניהם ולהקים לייסד הצדדים ״בדעת

״ה וכן: המועדון,״ לניהול כללית תפות
 לבקוביץ :כדלקמן בחלקים שותפים צדדים
 דהיינו ,257, שלמה קניג ,257* שלמה

 ברדה אלפרד .507ב״ס שותפים המשקיעים
ה בין יחולק השותפות רווח .5070 —

 ברדה הוגדר בהסכם־ר,שותפות צדדים...״
כ הוגדרו וקניג לבקוביץ ואילו כמנהל,

משקיעים.
 ״לעסוק גם הסכימו השותפים שלושת

 השותפים יחליטו שעליו אחר עסק בכל
לזמן.״ מזמן פה־אחד,
 ברדה של שותפיו שני גם נמצאו כאשר
 שלמה נוסף. מפתיע פרט נתגלה לעסקים,
 לא פתח־תיקווה, תושב ,26ה־ בן לבקוביץ

בצה״ל. קצין אלא היה
 המישטרה של לחצה שגבר אחרי אולם

 ׳,75 ספטמבר חודש בסוף המועדון, על
 העסק. את לפרק השותפים שלושת החליטו

 השקעתם, את חזרה קיבלו וקניג לבקוביץ
 פירוק אחרי ספורים ימים ל״י. 10,000 בסך

 וענן, למכון המישטרה פלשה השותפות
לבדו. ברדה אריה את ועצרה

תנים ״לא  נו
ם! ליהנות חיי ה ׳,מ

 היה ״זה :ברדה אריה השבוע יפר ך*
 יכולתי שנתיים תוך לא־נורמלי. עסק

 לקוחות 40 עד לנו היו מיליונר. להיות
 היו מכובדים. מאד אנשים באים היו ביום.

 מכניס הייתי לא עיתונאים. הרבה גם
 אינטימי מכובד, היה הכל שבא. מי כל סתם

 וילונות עם דירת־פאר לנו היתד, ונעים.
 מגבות מאות מערכות-סטריאו, מפוארים,

 נקיות היו והבנות חינם, מיזנון נקיות,
ומסודרות.

 מה אצלנו. מאד טוב הרגישו ״הלקוחות
 תמורת טוב להרגיש יכול שגבר בזה רע

 לא למה מבין לא אני עממיו תשלום
מהחיים. ליהנות לאנשים בארץ פה נותנים

בחדרים. מסתובב הייתי לא עצמי אני
 עם עושות הבנות היו מה יודע לא אני

 עושות היו שהן טענה המישטרה הלקוחות.
 להן אמרתי לא אני אבל הרפייה, להם -

 איתם עושות היו שהן מה זה. את לעשות
 קובעים היו הם אם שעוודהעבודה, אחרי

 היו ככה גם אותי. עניין לא ביניהם,
מצויינים.״ עסקים
 כאילו נעלמו, ברדה של שותפיו שני אך

 שמותיהם לסיפור. כלל שייכים היו לא
 לבית- שהוגש בכתב־ד,אישום נזכרו לא

 כל נגדם נקטר, לא המישטרה המישפט.
 ברשימת אפילו הופיעו לא שמות״הם צעד.

לכתב־האישום. שצורפה העדים
 לבקוביץ שלמה השבוע נשאל כאשר

 שאינו אמר הוא לדבר. סירב לתגובתו,
הפרשה. על לדבר כלל מעוניין

 העולם לכתב השבוע אישר קניג שלמה
 כל השקיעו לבקוביץ ושלמה הוא כי הזה
 לעיסוי במכון לירות 5000 של סכום אחד
 ברדה אריה את ״הכרנו ברדה. אריה של

 בתל- המלך שלמה ברחוב לעיסוי במכון
 ההסכם את שלנו. משותף מכר אצל אביב,

בתל-אביב. עורך־דיו אצל חתמנו לשותפות
 ידעתי ולא העסק, במקום ביקרתי לא אני 1

 את חזרה קיבלנו נכון, שם. מתרחש מה
 ופירקנו שותפים היינו מהמכון. שלנו הכסף

 במישטרה נחקרתי לא אני השותפות. את
 קניג סיים בדדה,״ עם השותפות בענין

דבריו. את
ל עוזר-בכיר ,דבוריו פנינה עורכת־דין

 ״אינני גילתה: תל־אביב מחוז פרקליט
 חקירה חומר הגישה שהמישטרה זוכרת
 לא אם קניג. ושלמה לבקוביץ שלמה לגבי

 מה על אין אז לפרקליטות, ראיות מגישים
כתב־אישום.״ להגיש

 ללא התברר הפרקליטות תיק מבדיקת
 חומר הגישה לא שהמישטרה ספק כל

 וקניג לבקוביץ של חלקם לגבי חקירה נ
בפרשה.
בן־דור, חיים המפקח המישטרה קצין

 עשו שלו והצוות שהוא טוען המיחלק, ראש
 כל את לדין להביא כדי רבים מאמצים

ה השלב אחרי אך בפרשה. המעורבים
ה נמסרה החשודים, תפיסת של ראשון
 ״מה הירקון. מרחב חוקרי בידי חקירה

 אמר אופן,״ בכל יודע. לא אני עשו, שהם
 לא שלנו המאמצים שלפעמים ״חבל הקצין,

פרי.״ נושאים
 הוגש לא מדוע המישטרה נשאלה כאשר

בבית המשקיעים שני נגד כתב-אישום ■
 לחקירה, אפילו נעצרו לא והם ר,בושת,

 מישטרת דובר כהני, אבינועם פקד הגיב
שקו היא המישטרה ״לא :תל־אביב מחוז
 זה כיתבי־אישום. מגישים מי נגד בעת

 נחקרו וקגיג לבקוביץ בפרקליטות. נעשה
מדוע? נעצרו.״ לא אך במישטרה,

במדינה
מועדוני□

בס*טונות מקומזת־־מיפגש
 חפלפריות התחזיות למרות

 להיפתח ממשיפיס הקשות, •
מועדוגי־לילה פארץ

 מאושרים, היו ואבי ג׳קי האחים בעוד
 מועדון- את לראות האחרון, החמישי ביום

 מנהל היה לפה, מפה מלא שלהם הלילה
 חמור־ נבון, (״מייק״) מיכאל המכביה, כפר

הח ביפו אנדרומדה מיסעדת בעלי סבר.
 מהווה אינה במסעדנים הצלחתם כי ליטו

חלק הפכו הם מאוויהם. כל הגשמת את
■׳־י *

*
אבי ומיסעדן נכון מלונאי

— מיפו ייעוץ
** .  *

ופניני פלוצר ה״חאן״ שחקני
בירושלים לחצר —

 למועדון־לילה, רחבת-הידיים המיסעדה מן
ואמנים. תיזמורת מופיעים שבו

ה החמישי ביום הפתיחה, בערב כבר
ה האורחים בין מלא. המקום היה אחרון,

 המקום, בעלי של ידידם נבון, גם היה רבים
ב להם לייעץ כדי במייוחד הוזמן אשר

 ״אם :נחרץ היה נבון של פסק־דינו ניהולו.
 תהרסו רק לא אתם כך, יימשך המצב

 ה־ את גם אלא נפתח, שרק המועדון את
מצויץ.״ בשם שזכתה מיסעדה,

 ביום בערב, למחרת אחת. גלריה עוד
 מועדון בירושלים נפתח האחרון, השישי
 ניסיון כדי תוך הירושלמית. החצר חדש,
הוו היפואית, החצר של במוניטין לזכות
 החצר בעל ישראלי, יגאל יצר יותר, תיקה

 את באווירתו המזכיר מקום הירושלמית,
 ממנו גדול אך המפורסמת, הקטנה הגלריה
 פוקדים הקטנה הגלריה את בעוד בהרבה.
והעסק עוזרי-השרים ״היורשים״, בעיקר

 את בעיקר ישראלי הזמין הצעירים, נים
הירושלמיים. והבמה התיאטרון אנשי
 בשל ידועה הקטנה הגלריה בעוד אך

 לאורחיה, מעניקה שהיא הביתית התחושה
 של בחוסר-חמיקצועיות להבחין היה אפשר
 לבן יין הראשון. בערב בבר החצר בעלי
 ד,מלצ־ אולם הפתיחה, לכבוד חינם חולק

 בתשלום, להגיש, סירבו ריות־הסטודנטיות
 בעצמם הצמאים את והטריחו אחר משקה כל

לבאר.

ד)((/ 1̂)11 צ י ומטופח בריא יפה, בשיער לזכות כ
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נכון לשמוש המדריך את דרשי

 תשובה
 תוכלי נכונה
 במז־רץ־ למצוא

 נכון לשמוש
 בתכשירי

וולד.
 בע״מ וולה — אינטרקוסמא לכב׳
 ירושלים 1365 ת״ד•

לי לשלוח נא
וולה בתכשירי נבון לשמוש המדריך את

--------------------------------------:השם
-----------------------------------:הכתובת

ת י נ כ ו ת
המדיטציה
הטרנסנדנטלית

תתקיימנה: מבוא הרצאות
לסין, בבית בערב, 8.00 בשעת 25.7.76 ,18.7.76 א׳ בימי : תל״אביב

.34 ויצמן
חעו־ התוכנית במרכז אחה״צ, 5.00 בשעה 14.7.76 ד׳ ביום : ירושלים

חפועל) ומגרש ירושלים בריבת (ליד 26 אמנו רחל רח׳ למית
.4 ,10 ,15 ,18 ,24 אוטובוסים: .34390 טל.

העולמית התוכנית במרכז בערב 8.30 בשעה 17.7.76 במוצ״ש : גאר״שגע
.74786 טל. 12 ביאליק רח׳

ה י נ ת אהל־שם התרבות בבית בערב, 7.30 בשעה 18.7.76 א׳ ביום : נ
.4 רזיאל רח׳ רמת־יפה

ה פ י בבית בערב, 8.00 בשעה ,20.7.76 ג׳ וביום 15.7.76 ה׳ ביום : ח
.2 וינגייט רה׳ הרופא,

ד ר הקהילתי. במרכז בערב, 9.00 בשעה 21.7.76 ד׳ ביום : ע
ה נ ו מ י הקהילתי. במרכז בערב, 8.30 בשעה 15.7.76 ה׳ ביום : ד

 בישראל למדיטציה הבינלאומית האגודה
612188 טל. ,67 אחד־העם רחוב הארצי: המופז

 בישראל ממאה אחד שנת —1976
למאה. עוצמה — ממאה אחד
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