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המישפחה לבל חדשה בשיטה פיצות
ליי 40־. זוגיות פיצות *
ת פיצות * ■ ענקיו 2־ יי ל 5

איטלקיים, מאבלים מיבחר
קלים ומשקאות יינות
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 תל־אביב. ירמיהו, פינת ,221 גן־יהודה
חצות אחרי עד 17.00מ־ פתוח
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חשמל, פיתוח, גינון, נקיון,
:החלקה נגד פוליש צנרת, צבע,

חדרי-מדרגות. מוסדות, מפעלים, משרדים, בדירות,
ם רי חי ם ללא מ קדי ת

03-293350 ,03-831524 : טלפונים

הקץ
לגוקיס

הבית חרקי חיסול
לשנה אחריות עם
ב בי א ל־  03־450264 — ת

03־457895
 051־23019 — אשקלון

שלים  02־226618 — ירו
 04־712342 — חיפה

שבע  057־30192 — באר־
 057־39593

067־50488 — טבריה

אגרונום. בפיקוח
.15 הבריאות משרד רשיון

 תיראי ניצד
בבגדים?

 מועד בעוד הרשמי
הגוף. לשיפור לקורס

מובטחת הרזיה

לאולפן לפנות

שר לאה פלט
50 גבירול אבן

267682 טלפון

הפרסים סד הפיס בהגרלת
לי מיליון 4$

ראשון פרס
לי 750.000

ובוא כרטיס לד קנה

4 4

סי רו ס גיסי□ חומובמדינה
)39 מעמוד (המשך
והת עצרנו לביתה, בדרך קצת. ורקדנו
 כשראיתי איתה. להתעסק וניסיתי נשקנו,

 החלטתי נותנת, לא והיא הולך, לא שזה
 בחיי כידידים. נפרדנו עליה. ללחוץ לא

 הזה הסיפור כל מאיפה יודע לא שאני
הגיע.״

 מניין, בבית־המישפט התברר אט־אט
 עורך־ פתח כאשר הסיפור. הגיע בעצם,

 ניבעו הנגדית, בחקירתו מוסק משה הדין
המ העדויות בחומת הראשונים הבקיעים
שה הסתבר ועקנין. יצחק נגד פוקפקת

 את לתאם שפחו ואמה, דליה, נערה,
 הקדיחו ובכך המישפט, לפני עדויותיהן
עצמן. של התבשיל את במו־ידיהן

 את ראתה כא-שר כי בלהט, טענה האם
 פרוע, ״שערה היה המיקרה, בליל בתה
ב וכי כולה,״ רועדת והיא צהובות פניה
 סיפור את מפיה שמעה אף שעה אותה

כא האם, של הפתעתה היתר, רבה האונס.
 מספרת כיצד בבית־המישפט -שמעה שר

 לילה, באותו כלל בה פגשה שלא בתה
 בליל־ כי טענה האם בליל־המחרת. אלא

תי ואף מיכנסיים, הבת לבשה המעשה
 לבשה כי סיפרה הבת ואילו אותם, ארה

הת גם האם אותה. תיארה ואף חצאית,
ל ניגשה מדוע להסביר במיקצת שתהק

 ׳,73 בנובמבר 10ב־ רק במישטרה התלונן
 באוקטובר 30ב־ כבר אירע המיקרה בעוד
קודם־לכן. ימים 10כ־ כלומר שנה, אותה

 הדרמאתי תיאורה מעונש. להינצל
 למיק־ בוכיה רצה כיצד עטייה, דליה של

תח מעל כיתמי־הדם את לכבס כדי לחת,
 השופט. את במייוחד הרשים לא תוניה,

ש ייתכן כיצד בפשטות, אותה שאל זה
הר הבדיקה אם תחתוניה, על דם נמצא
בתולה. עדיין שהיא בבירור קבעה פואית

 קרס בעדויות, הבקיעים התרחבו כאשר
 סיפור־האונס מאחרי כולו. הרעוע המיבנה

בש שסופרה כפי האמת, נתגלתה הבדוי
 בבית־המישפט. בפסק־הדין שעבר, בוע
 צריכה ״כשנערה בקביעתו: השופט כתב

ו מישפחתית, לחתונה הוריה עם ללכת
 -שהכירה, בחור עם לבלות מעדיפה היא

ש על שתיענ-ש החשש לליבה מתגנב
 זה, מעונש להינצל כדי מהחתונה. נעדרה
 שעלה הראשון בסיפור להיאחז בחרה

נו יהיה שהסיפור שבכל בהנחה במוחה,
 מן להינצל סיכוייה ירבו כן יותר, רא

 לאותו האשם מלוא את ולהעביר העונש,
 באותו בילתה שבחברתו צעיר בחור
 נורא יותר מה אז נורא, סיפור ואם ערב.

 יהיה שלא למה אז אונס. ואם מאונס?
 רצופות?״ פעמים חמש

 לזכות השופט החליט העובדות, נוכח
אשמה. מכל ועקנין יצחק את

עדות
*!טי־כירדיח, ?נודה

 שימעוגי חביב ח״כ
 המערף מרשימות ק7סו

 היתה כי וטוען כגסת,7
נכדו קנוגייח זד

 מדהימות,״ ממש נגדי שהפעילו ״השיטות
שמ חביב המערך מטעם חבר־הכנסת סיפר
 כמועמד נבחרתי לא הצליחו. ״והן עוני,

 עד ירושלים ממחוז בא ובמקומי לכנסת,
 ברעם.״ משה השר אביו, יורש ברעם, זי •

 הכורדית הערה בן ),44( -שמעוני חביב
 מאי־בחירתד מאוכזב נשמע לשישה, ואב

 על ממורמר לא אופן בשום ״אבל מחדש,
 ישבה הדרך על ״אלא טוען, הוא התוצאה,״

שמ סולק שבה הדרך הדברים.״ :נעשו
הי־ הכורדית, העדה פעילי לדיברי עוני,

 י מצליח האוץ, עזב
 ״גס וטוען: נצונת

וגלד לי שמים פה
 הארץ. את עזב פרוסי יפים ף
חו לפני לישראל שהגיעה הידיעה, ^

 חוגי את בתדהמה היכתה אחדים, דשים
מאנ רבים אולם התל־אביבית. הבוהמה

 מ* נפטרנו ״סוף־סוף לרווחה. נשמו שיה
 הישראלי,״ הבידור של המכוער הברווזון

 אחרים בו. צרה היתד. שעינם אלה אמרו
ב לא גם אם בצער, הידיעה את קיבלו
 -שהחלטתו להאמין היה קשה קצת הבנה.

 דווקא נפלה הארץ מן לרדת סרוסי של
 אחרי שלו, הפופולאריות בשיא כשהיה
 בטוקיו הזמר בפסטיבל ישראל את -שייצג

ה בפסטיבל הראשון במקום זכייתו עקב
בתל־אביב. שנערך זמר

מ־ ההצלחה, בפיסגת כשהיה דווקא או

 הופעותיו שכל לשעבר,האליל
 היסטריה עוררו בארץ

 גם דומה מעמד לו לכבוש מקווה המונית,
1 על החביב הצילום :למעלה בפאריס.

בפריז. שער־הניצחון רקע על סרוסי,

 בשיאה. הדראמה בליבו התחוללה בחינתו,
מס הוא בקיפאון,״ להמשיך יכולתי ״לא
 לנגרות, חוזר שאני או ״והחלטתי: פר,
 אולי המדינה ישראל.״ את עוזב שאני או

עזב. סרוסי אבל טוב, נגר הפסידה
 השר השתתפו ישבה מתוכננת קנוניה תה

 מים־ מזכיר שהוא עוזי בנו ברעם, משה
 וחברת־ ירושלים, במחוז העבודה לגת

נבון. יצחק הכנסת
גב־ השמינית לכנסת פלסטיני. סוכן

 זז״כ של פטירתו אחרי ״שימעוני חייב ׳נם
 אחרי אחדים שבועות זועבי, עזיז עבדול

הי השכונות כנציג נהישב הוא הבחירות.
 נציגה את גם בו ראו ורבים רושלמיות,

 החוג־לשילוב ״אנשי הכורדית. העדה של
למ ״הצליחו שימעוני, סיפר בירושלים,״

 ולכן המיפלגה, ללישכת כניסתי את נוע
 במוסדות בעיקר מרוכזת פעילותי היתד,

ה בסניף לא אבל ובשכונות, המיפלגה
מרכזי.״

 -שמעוני ניסה לא היוניות דעותיו את
)43 בעמוד (המשך
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 ני- הזמר של הדווקאי הצלחתו יפור **
אמריק כמלודראמה נשמע סרוסי סים

 למיש־ בן צעיר, נגר המישפחה״. ״לכל אית
 פתח ומחוסרת־אמצעים, מרובת-ילדים פחה

 בן־לילה, והפך, זמר של בקאריירה לפתע
 ל המפור־ לתוכנית־הטלוויזיה תודות בעיקר

 לונדון, ירון בהנחיית כותרת, עלי סמת
רב של אלילם לכותרות, אותו שהעלתה

 ששמו הבחור, את הניע מה מעריצים. בות
ש אדם לסלף־מייד־מאן, שם־נרדף הפך
 לעזוב אצבעותיו, ע-שר במו עצמו את בנה

 שהעסיק מישרד מישפחה, בית, מאחוריו
 זה היה האם מולדתו? ואת רבים, עובדים

הבידור לצמרת אותו שהזניק הדחף אותו


