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 ביותר והבטוח הנוח הקטן הטמפון או־גנה, טמפון
וחפשית, משוחררת הרגשה לך נותן בעולם

בשנה. ימים נ65
והדוקים, קצרים מכנסונים ללבוש חובלי

 לטייל, לרקוד, תוכלי ביקיני. או מיני, חצאית
מלא. בבטחון בים ולרחוץ באמבט לטבול

0.ג טמפון .  ונוח קל ולבן משפתח קטן 1
בארנק. לשאתו

 ענק ספיגה כושר בעלי 0.13.טמפוני
גדלים; 5ב־ להשע ;בעולם הטוב

 הנשים למרבית :נורמל
 רב. דימום עם לנשים אקסטרה.:

האחרון! העולמי והחידוש
 לבתולות לנערות, מיני טמפוני

מועט. דימום עם ולנשים

חופשיים ימים
בשנה
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)38 מעמוד (המשך
 לגירסתה להאזין סירב השופט שוטרת.
 זוגייר דליה אך בערבות. אותה ושיחרר

 במעצר יושבת היא לחופשי. יצאה לא
 נגדה שהוגשו המשפטיים ההליכים תום עד

השוד. באשמת
 הופיעה שעבר בשבוע הרביעי ביום

 כשתחבושת לוין דב השופט בפני דליה
 לעינה. מתחת פניה את מעטרת ענקית

 היא פאני השוטרת כי לספר ידעה היא
 ממנה שביקשה קליינמן, חדווה של ידידתה
 היתה כי טוענת שהיא מכיוון לה להתנכל

 למשטרה. אותה שהסגירה דליה, היא, זו
 היא זו היתד, כי חדווה את מאשימה דליה

למשטרה. אותה שהסגירה
 באשמת הודו החשודות שתי כך או כך

 דעתה לפי יש זוגייר שלדליה אלא השוד.
 אותו. לבצע נאלצה מדוע טובה סיבה

 את וביצעה להירואין מכורה היא לדבריה
 ״אינני הסם. השפעת תחת בהיותה המעשה

הודתה. בלעדיו,״ לחיות יכולה

ט שם י מ
קצוצה ריבית

 החשוד האמרגן
 בקטיגה :מגוגה במעשה

 הגערה 7ש את!החכה מאשים
ובסחיטה באיומים

 המתוארים מהמעשים ישירה ״כתוצאה
הנת מן לסחוט התובע בידי עלה לעיל,

 שיקים וכן במזומן, לירות 150,800 בע
 זאת כל לירות. 460,000 בסך ושטרות

.״1977 ספטמבר לחודש עד
 — הנתבע שדה. מרקו האמרגן — התובע

 ידועים יחד גם שניהם לוי. (יוני) יונתן
 השלום בבית־המישפט אחר, בתיק מדיון

מגו מעשה לביצוע הנוגע תיק בתל-אביב,
בקטינה. נה

 לפני התפוצצה המגונה המעשה פרשת
 ששמה הנערה, כאשר אחדים, חודשים

הת בית־המישפט, על־ידי לפירסום נאסר
רו קשרים שקיים שדה, שהאמדגן לוננה

בהיותה אותה בעל אמה, עם מנטיים

מור רוג׳ר עם שדה מרקו
קצוצה בריבית הלוואות

 המישטרה לחוקרי אז סיפרה היא ילדה.
 לשכב אותה הכריח הוא כי המזועזעים,

 כשהוא בו לצפות וכן אמה, בנוכחות עימו
 עוד, אמרה היא האם. עם יחסים מקיים
 שדה, נגד התלונה למסירת העידוד שאת

 מתרו־ היא שעימו מבוגר מחבר קיבלה
).24( לוי יוני בשם צעיר — עעת

 מרקו נעצר הילדה של עדותה בעיקבות
 עצור בעודו קטינה. באונס כחשוד שדה
 קל היה האשמה .סעיף אבל לדין, הובא
בשו בקטינה.״ מגונה מעשה ״ביצוע יותר:

 פסק לא עדיין שבה הקטינה, פרשת לי
 — אחרת פרשה התבררה בית־המישפט,

 הוותיק. מד,מארגן באיומים סחיטה פרשת
 בית- אל הסחיטה פרשת הגיעה אלה בימים

 (שפי) יורם עורך־הדין השלום. מישפט
 תביעת שדה מרקו בשם הגיש שפטל

לוי. יוני נגד פיצויים
 מרקו דאמרגנות. המודיעץ מן

57 לפני בירושלים נולד שדד. (סעדיה)

 העצמאות מילחמת שלפני בתקופה שנים.
ומאו ההגנה בשירות מודיעין כאיש פעל
 נשלח היתר, בין צה״ל. בשורות יותר חר
 לקיים מנת על החזית, לקווי מעבר אל

מי לו שסיפקו ערביים, כפריים עם קשר
ב עבד מכן לאחר חשוב. מודיעיני דע

 ירד 1961 שבשנת עד ירושלים, עיריית
באמרגנות. לעסוק והחל לתל־אביב

אח שהיה כמי מרקו התפרסם מאז
 וזמרים אמנים של לישראל להבאתם ראי

 היווניה והזמרת הכוכבנית כמו שונים,
 מור, (המלאך) רוג׳ר הקולנוע כוכב אליקי,
 צ׳רלס, ריי הקטן, טוני האיטלקי הזמר

 הטורקי הזמר — ולאחרונה סימון אפריק
מורן. (ז׳קיטו) זקי

הת תשל״ו העצמאות יום מופעי לקראת
 אמנים של הופעות שבוע לערוך שדה כוון

 לכסף זקוק היה הוא כך לשם מחו״ל.
 לו, הילווה וזה לוי ליוני פנה הוא מזומן.
לירות. 45,000 של סכום ,1976 במאי

ב נאמר ההלוואה,״ מתן לאחר ״מייד
רצוף, במסע הנתבע ״החל התביעה, כתב

שדה אמרגן
הנכדים על איום

 וטרור איומים של ובלתי־פוסק שיטתי
פע מפורשות, איים הנתבע התובע. בלפי
 בני ואת התובע את לרצוח ספור, אין מים

 הנתבע ונכדיו. בניו אישתו, לרבות ביתו,
 בית את וישרוף יהרוס יחריב, כי איים

 בשמו יחבל כי איים, אף הנתבע התובע.
 גם זאת כל התובע, של ובפרנסתו הטוב

ומאיימת. בוטה בלשון בן
 אחרים, באמצעות ידיעות, היו ״לנתבע

 של ברשותו כסף סכומי להצטברות באשר
הנת לידי הגיעו כאשר עת, בכל התובע.

ה מסע את הגביר כאמור, ידיעות בע
 התובע.״ כלפי איומים
 שבעת התביעה, כתב בהמשך נאמר עוד

 אפ- האפריקאי הזמר של למופע ההכנות
 של למישרדו לוי יוני נכנס סימון, ריק

 הפירסומת מודעות כל את נטל שדה,
 יקבל לא אם אותם לשרוף ואיים למופע,
כספים.

 יד לשלוח וניסה מרקו נשבר לבסוף
 שינה גלולות עשרות בלע הוא בנפשו.
 פעילותו אנוש. במצב לביודחולים והובא

תו אותו הפיצויים סכום הופסקה. כאמרגן
מס שפטל, עורך־הדין בשמו עתה בע

 הנזק עבור וזאת לירות, 120,ב־ססס תכם
לו. שנגרמו והצער הסבל העיסקי,
 לירות 90,000 החזרת תובע הוא בנוסף
 קצוצה. כריבית לחץ, תחת ממנו שנסחטו

נפ אזרחית בתביעה תובע הוא זה סכום
לבית־המישפט. היא אף שהוגשה רדת,

 ב־ יד־אליהו בשכונת המתגורר לוי, יוני
פסיכי מסיבות מצה״ל שוחרר תל־אביב,

האח בתקופה כנהג. עתה ומועסק אטריות
שימ שאמה הקטינה עם מיודד היה רונה

 הוציא באחרונה אך כמאהבת, למרקו שה
האו צו, בתל־אביב השלום בית־מישפט

 אותה עם ולהתרועע להמשיך עליו סר
 עליה.״ השליליות השפעתו ״בגלל נערה,

 היה לא לוי יוני אך לדיירים. חובות
במה שדה. מרקו של חייו על שאיים היחיד

 שדה, של פרקליטיו שערכו הבדיקה לך
)50 בעמוד (המשך
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