
 רוויטל זקוניו בת עם אביב, תל מחוז מישטרת מפקד טיומקין, משה ניצב
1 1 4 1 1 1  בצבע חליפה לבש טיומקין לאביה. מפתיע דמיון הדומה החמש, בת 1

 הבת ידועה. תל־אביבית אופנה בחנות החתונה לפני אחדים ימים קנה שאותה בז/
מהכלה. אפילו ההצגה את ביופיה וגנבה לבן מג׳ניס אופנתי אוברול לבשה רוויטל

 יתר כמו בא פלילי לזיהוי המחלקה ראש קפלן מיכאל תת־ניצבהמזהה
 משנה ניצב :מימין למטה לחתונה. אזרחיים בבגדים לבוש הקצינים

 בנימין תת־ניצב של בחברתו טשולענס אוכל יפו מרחב מפקד קונפורט רחמים
בנו־בכורו. את שחיתן טיומקין, משה ניצב תל־אביב מחוז מפקד של סגנו ברלאי,

 ודא מחוז מישסות מבקו שר בנו נישזא*
בארץ הפושעים זולל* בל את יחד כינסו

המאושר הזוג
האורחים מרבית את

ענת, הטרייה וכלתו בשיריון קצין טיומקין, אילן סרן
 הכירו לא וענת רון באוניברסיטה. סטודנטית שהיא

המחוז. מפקד את בנוכחותם לכבד שבאו בחתונתם,

 של אחיו איתן, שמואל *171 ך ¥1 ה
#111 | # (״רפול״) רפאל אלוף 1^

 ה- העולם איש כטעות, נקלע, יזלו
*  לגן שעבר בשבוע דרשני ׳בי׳ום תחתון י

 היה בתל־אביב, התערוכה ׳שבגיני האורנים
 שנמצאו הקצינים משפע מתבלבל לבטח

 1 במטה משהו שהוא מי סל שכן, :במקום.
 תל־ מהח ובמטה בכלל ישראל מישטרת

 טכס את בהופעתו כיבד בפרט, אביב
 ■ניצב של בנו־בכורו טיומקין, אילן נישואי

 של תל־אביב מחוז מפקד טיומקץ משה
 טטוז־נ־ ענת, חברתו עם ישראל, מישטרת

תל־אביב. באוניברסיטת טית
 נרגש עמד כסוף־השיער טייומקין ניצב
 לבוש האורנים, גן של החורף אולם בפתח

 אחדים ימים ׳שרכש לבנה בד חליפת
 דיזנ־ ברחוב ידוע נה תראום בבי קודסילכן

 1 מורה ויקי, הנאה אשתו עמדה לצידו גוף.
 שחורה קטיפה חליפת לבושה במיקצועה,

 בידיהם החזיקו הגאים הסורים אופנתית.
היפה בת־הזקחנים החמש, בת רוויטל את

 דימית הדומה המחוז, מפקד ישל פייה
 רון, האמצעי, הבן ואילו לאביה מפתיע
 בשיריון, קצינים קורס אלה בימים המסיים

 לחדר ושיקים מיברקים מתנות, עם רץ
אוחסנו. שם מייוחד,

ל התנועה את כיוונה שוטרים סוללת
 עמדה, התערוכה גני בפתח החתונות. אולם

 נידה, בשם חיננית שוטרת בירד״ פנס עם
ו קודם־לכן שמיים למשטרה שהתגייסה

שהוטל מהתפקיד נרגשת עדיין היתר,
- י . . . - . - >>■>*>>>___


