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ריב מלון יא:ת מכיר יאתר. :השופטת
? יירה

ריביירה. שמעתי :מנטש
? חלק לך יהיר. : ליכליך
חביבי. לא, :מנטש

ך: לי ב דברי שום לי
באיטליה! אולי ? ריביירה לא :מנטיט

■ י■ ■
ש דבר, לך אגיד ׳אני תראה :׳מנטש

ה אחרי סמם־הכנסד, אותי הזמינו תדעו.
 הביאו בהארץ), כיסלו רן (של כתבות
 מיפעלים. בשמונים שותף ׳שיאני רישימד,

 חמש תתנו :להם ׳אמרתי אחד־׳אחיד-אחד.
 שאני מה !הכל את אתן ואני לירות,

 שלוש שלכם. !מתנה השמונים שלי, זה אגיד
!חקירות עשו שנים
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מל  לד יש צרפתי, מר לי, ■תגיד, :דילי

הטל במדור טלפונים, בדואר, גם קשרים
? פונים

כן. :׳מנטש
י טובים קשרים : ליבליך
כן. ,מנטש:

 לקבל מצר. מישהו אם השופטת:
 בדואר משהו לעשות יכול אתה טלפון,

טלפון? קבילת להחיש כדי
? מהר טלפון לעשות : מנטיט

טלפו סידרת לא ׳איו סידרת :ליכליך
? נים

טלפו לקבל לא להיות• יכיול :מנטש
הטלפון. את להעתיק נים,

 בשבילך זה יאת עשו לימה :ליבליך
? הטלפונים במידור

להם. עזרתי אני גם :מנטש
? להם עזרת פר. : ליכליך

 לא איפה בבתים, לפעמים היו :כטיט ט
 הולך הייתי עמוד. לשים השכנים נותנים
׳וזה. חיובי, ׳שזה איותם לשכנע

שהת שכנים היו רגע־רגע. :דיל2יל
עמוד? שישימו נגדו

ישנים. הדבר, לפגי : מנט־ט
? מזה ידעת איך :ליכלין*
פעמיים. פעם, ביקשו ׳מהדואר :מנט׳ט

 ? רשמי באופן אליך פנו :ליכליך
כן. :מנטש

? מיכתב לך כתבו : ׳ליכליך
מיכתב. לא :מנטש

 ליא הדואר מבין. לא אני :ליבדיך
להשפיע? יכול ואתר, ׳להשפיע, יכול

׳אותם. תשאיל :מנטש
ד כלי אותך. ׳שואל איני ל׳א, :לי
תתפלא! :מנטש

 על להשפיע יכול ׳אתה איך :ליכליך
עמוד? ׳לשים ׳שיסכימו אנשים

!לי עוזר אלוהים : מ״טש
ך עו ואלוהים מדבר, רק אתה :ליכלי

? זר
!בדיוק :מנמש

ה את לעשיות ׳ומסכימים :ליכליך
? עמוד

 פשע גם זר, הסכימו, הנד, :מנטש
זה? מאורגן,

 אחר־כך, יחליטו זר, רגע, רגע : ליבליך
לשאלות. תעשנה רק אתה

ה פ חי  ד
ץ . לרפיוובי

 עם סיכסוך ־שהיה ילך זכור :ליכליך
 עיריית ■ראש סגן (אז רבינוביץ יהושע ימר

!תיל־אביב)
ש: ט כן. מנ
? הסיכסוך היה מד, על :ליסליך
 צריך אתה ושלו. ׳שלי עניין זה :׳מנטיט

זה? לדעת
לבית־המישפט תספר כן. :ליכליך

 עניין היה לא זה הסיכסוך. היה מה על
שלך.

? לספר בסדר. :מנטש
תספר. כן, ליבלין״:

 הייתה ככה, יהיה סיפור, זיר, גם :מנטש
כאריאנ׳ה. שריפה

? במה ׳שריפה :השופטת
 הכל ׳שמה אריאנה. במועדון מנטיט:

הס לא רבינוביץ אז לשקם. ׳ורציו נהרס,
 בשביל כביש צריכים אומר הוא כים.

רו אנשים אבל טוב, יאז ׳לאשדוד. ׳לנסוע
לעבוד. צים

ה את להרוס רצו מה. :השופטת
? מקום

 עם דיברתי אז לגמרי. כן, :מנטש
 :אמר עופר ׳אברהם שיעזור. עופר אברהם

 !״לו שיתן ? לו נותן ילא הוא תאום פי ״מה
מרבינו־ ביקש עופר שניהם. רביו ד,ם אז

 אריאנה, בלי שהיה ׳שבוע אחרי אז ביין.
 עישן הביתה, באו ׳איש, עשרים ד,׳ביתד, באו

 מיישפחות. עם ילדים אנחנו הפגינה. לי
 אז שיעשה. ל׳ר׳אש־העיר, אלך שאני באו
 הם אז רבינוביץ. פעם עוד ל׳א, יאמר הוא

עשו.
ת ט פ שו עשו? ימיה :ה

בנו. :מנט״ט
ת ט פ שו ? דישיון ׳בלי :ה

 באתי, אז כשגמרו, ר״שייון. בלי :מנט״ט
 הוא אז יבינו. הם עכשייו :אמירתי דיברתי,
 לירות, אלף ׳מאתיים לי חייבים אומר:

 כסף, להם אין עכשיו :לו ׳אמרתי שישלמו.
 אפולו מוכן אני •שטרות, יעשו ׳שריפה, היתד,
 זה מזומן. כסף לא, אומר ערבות. לתת
במי רבנו לו. אמרתי אני הסיכסוך. היד,
לים.

ת ט פ טו ? הסוף היה מיד, :הי
ש8 ט  נתתי ואני שטרות, עשר בסוף :נ

ושילמו. ערביות,
ד כלי ? רישיון וקיבלו :לי
ש: ט יכן. מנ

בל די אריאנה, קפה יישל הזה בעניין : לי
אישי? עניין שום אין לך

ש ט דבר. שיום :מנ
 לא הלוואה, לא השקעה, לא :ליבלין*

דבר? שום

לא. :מנטיט
 קיבלת לא הזאת, הפעולה בכל : ל״-ליך

תי־שליום? זה בשביל
 חברים אריאנה בעל עם ׳אני :מנטיט
בסלוניקי. ביחד, מגן־ילדים

 ריבינוביץ מר אם עכשיו, :ליבליך
 תפסת אתר, מילים, ׳מיסיכסוך יותיר לך היד,

נכון? זה אותו,
ש  אמרתי ללכת. לו ׳נתתי ילא כן• :מלט

קודם. לי תענה ליו:
? אותו דחפת : וליבליך
ש ט !סוציאלי מיקרה :מנ

ליל כ ? ׳בגרון ׳איותו ■תפסת : די
ש: ט ל בגרון. לא מ
? איותו דחפת בחזיה פה :ליבליך
 פילץ יבוא אם ככה, לו אמדתי :מנטיט

 פילץ, בשביל זמן לד יש אם זמן. לך יש
 מיישפחות, עשרים בשביל זמן לך שיהיה
מפה. תצא לא ליו: אמרתי לו. אמרתי
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? היום לגמור יאפשר : ׳מלטיט

ת ט פ שו  אתה ,לינוח ירוצה אתה :ה
 אתה ההפסקה, את עכשיו נעשה עייף?
שלו. השאלות את ירכז ׳לי׳ביליו ואדון תנוח,

ש ? מחר ■אבוא ׳איי אולי : מלט
ת ט פ שו  עכשיו ׳תבוא אתה לא, לא : ה

׳לגמור. ׳כדאי יותר ונגמור,
ש ט !סוף בלי סיפורים חביבי, זה :מנ

הסיפורים. מעניינים :ליבליך

ד □,□טיק ס ס ס ־ ל
איש

 את מכיר איתר, צרפתי, מר :ליכליך
ז אד,רוני רחמים

כן. :מלטש
ך: לי כ  אותו? מכיר אתה זימן כמה לי

 ישנים. שש :מלטיט
 ביניכם, יש היכרות איזה :ליבליך

 ידיד, בתור אותו? ׳מכיר אתה ימה בתור
? ׳א״ש־עסקים ביתור

 מכר ההא אותו, כשהיכרתי :׳מלטש
בשד. לי

 ? קצב היה א ה־ מר, :השופטת
 עם משימה לי היה כן. קצב. :מלטש

 יכולתי ולא בקיסריה, סטייקים, 7,000
 יחלק. לי ׳נתן והוא אליו, פניתי אז להשיג.

 בפשר. לי עזר ׳הירא פעמים שלוש־ארבע
 חנות. לו יש

 ? בכרמל :השופטת
כן. מלטש:
 ? מי דרך ׳אותו, ר,יכרית ;איך : לישליך
 ? איך זה מה :׳מלטש

 ? אותו לך הכיר מי :ליבליך
ש: ט ל בצלאל. מ
 ? בשר סיפק ׳מטריות לאיזה :ליכליך

 למסיבות? יתמיד השופטת:
מסיבות. מלטש:
באולמות, רישמיוית מסיביות :ליבליך

 לערוך, עזרת או ׳ערכית, ■שאתה מסיכות או
? למישהו

מתי על, לאל היד, זד, לא, :מלטיט

 צריכים היו פה אז י. אברבנאל שחזיר
מקו בכמה הזמנתי איני אז סטייקים. 8,000
 עשיתי למה מקומות. שניים-ש׳ליושה מות,

 אצל טנצץ• שיהיה ׳ליהיוית יכול חשבון,
הז לא פיתות. 8,000 הזמנתי אני מישהו.

 אותו שריפה להיות יכול אחד. מקום מנתי
הרום. ׳אני לילה,

 את לעתך אותך ביקש מי : השופטת
? על אל בשביל המסיבה

בן־ארי. מלטש:
? איפה בקיסריה, עשו וזה :השופטת

 איש. 7,000 !באמפיתיאטרון :מלטש
 7,000 יליתית ציריך הייתי ׳ורבע ישעה ׳במשך

הגריל. על סטייקים

ר3□י מה ו סי
ה צ רו פ ה

 פעם נעצרת ושאתה זוכר אתה :ליכליך
סמים. עניין עם בקשר ,1950ב־

ש: ט ל אני? מ
ך: לי כ כן. לי
נכון. לא מלטש:

ת ט פ שו ? אי־פעם נעצרת בכלל :ה
בחיים. פעם אף לא, :׳מלטיט

 היה, יזה ? ׳נעצרת ל׳א פעם אף :ליפלין״
 פרשה היה זה היה. זה ימה ילך אגיד אני
 והקצין יפו, נימל דרך סמים הברחת שיל

 רגע, חכה אותך. עצר המינוח שיטייניבירג
 שיחרר קנר ׳והקצין תעייה. איחר־כך תישמע,
אותך...

ש  ואף פעם. אף עצרו לא אותי :מלט
עניינים, המי׳שטרה עם לי היה ילא פעם

 המטוס טייס אברבנאל, עודד הקברניט *
לאלג׳יריה. שנחטף

 הכל זה בחשיש, ולא בסמים מתעסק ולא
סיפורים.

 זוכר אתה קדימה. נלך אז :לירליף
׳בחיטה... מאוחר, יותר יאחד, ׳מיקרה שד,׳יה

נכון. מלטש:
 לחיפה. בחורה איזה הביאו :ליכליך

מונית. נהג
נכון. :מלטש

? אותך עצרו כן יושם : ליכליך
 רוצה אתר, אותי. עצרו ילא :מלטש

הסיפור? את לספר
הסיפור. את ׳תספר כן, :לייבליך
׳מעניין. זה :מלטש

 בקיצור, ? הסיפור היה ימה :.השופטת
צירפתי! אדון

 חמישה זה קיצור, לא זה לא :מלטש
רגעים.

בשלושה. זה יאת תעשיה :השופטת
 אומר הביתה, חבר בא יאחד יום : מלטש

 מוג- אחד יש מחיפה, צילצלו ״מנטש, :לי
 עליה, ברחוב גיר הייתי אני בשכונה, רבי,
 תבוא ילא ״אם ׳אומר: כפיית.״ בלע הוא

הוא...״ יאז ערביות, ■לתת לחיפה,
 בלע הוא בבית־המעצר :,׳השופטת

? כפיית
 לשופט, לחיפה, ■באתי אז כן. :׳מלטש

 :אומר הוא ?״ העניין ״׳סד, :אותו שאלתי
 שהוא השיני איומים.״ על אותנו ״עצרו
,איים.

 אותה, להרוג רצה ׳שהוא תפרה, לו היה
פרוצה. היתר, היא

 ״אתה השיני: ילי אומר הביתה. נוסעים
לד,ית רוצה אני ׳איתר״ לדיבר לבוא מוברח

 ל׳תל־אביב ״נבוא ׳אמרתי: אייתה.״ חתן
 יקנה שלי ״אבא :׳אומר העניין.״ את ונסדר

אותר,.״ אוהב אני דירה, לי יקינד, מונית, לי
 הוא בכ׳וח, קילומטר ישני !שנסענו אחרי
 באתי בסדר. לחזור.״ מוכרח ״אתה אומר:

 אל ׳אמדתי: הבית, ׳איפה חביתה, אליה
 שמה, היתד, היא בפנים. נכנסתי תיכנסו.
 לדיבר ירוצה ״בואי, אמרתי: אותי, הכירה

החורים.״ עם
״׳תר :לאימא ׳ואמרתי ההורים ישם ושביו

 זד, לבוא. רציתי לא פה, באתי אני אה,
 להתחתן, סימה יאת שירוצה נישבע צברני

 :אמרתי למוטב.״ יחזור לו, יעזרו וההורים
 רוצה לא איי שלך, בגיל בת יש לי גם ״אני

 לתל-אביב, אבוא אני פה, תשבו שלך. רע
 שלו ההורים אם האמת, זו אם אברר ׳אני

אצל אני דירה. לו ׳ויקנו ויעבוד לו, יעזרו
 תצלצלי להפריע, סד, באים הם אם צל.

ונסעתי. אלי.״
 העניין בכל לך, קראו למה :׳השופטת

? הזה
 בחיפה. ׳אותי קראו אחר-כך ׳מלטש:

 שאני ילה, ■איימתי שיאני סחיטה, דחוף
 סתור לעבוד לחזור מוכרח שאתה אמרתי

 לך, אגיד ״׳אני אמרתי: אני בשביליו. זונה
 אפילו שימה, אותי הזמינו ?״ ילדים לי אין
 אותי ראו לא ׳והלכתי. !חקירה, נתתי לא

יותר.
? לך קראו למר, כל, קודם :,לובלין״

 אדון אותך ביקשו למה :השופטת
 אתה ? הזה ׳העניין בכל ׳להתערב צרפתי,

הבחור... את לא חיברת, לא
מהשכונה. היגרתי ■לא. :מלטש

׳מהש ד,יכרית •הבהיר את :השופטת
? כונה

ש היכרתי. הבחורה את גט :מלט
■1 י■ ■1

 קצין ששליחו נכון לא זה :ליבליך
אותך? לשחרר מתל־אביב
 אני :אמירתי אני לשחרר. לא :מלטיט

 אז למישטרה, פד, באתי לביד. הולך לא
 אותו ׳תיקח ,אתה :אמר קצין, לי נתנו

ותחזור. לשמה,
? לחיפה קצין אי,תך בא : ליבליך
אותי. והחזיר כן, :מלטש

ך לי  טביעות־אצ־ שם שהוו נכון :ליג
שלך? בעיות

יודע. לא :מלטש
 הזה, העניין עם בקשר בחיפה, :ליבליך

אצבעות? טביעות ממך ללחו
חושב. לא לא, :שנטש

בלי"  שם וקיבל ביקש הזד׳ והקצין :לי
? טביעות־האצבעיות את

 הודאית קיבל הוא ,נכון. יל,א מלטש:
 ,והחזיר אותו תביא ליו: ,אמר פלג, ממיר

עלילה. זה ׳אותו.
? לחיפה ׳אותך להביא :ליסליך
אותי. ׳ולהחזיר :מלטש

? נכון זיד. ׳אותך, יעצרו ׳שלא : ליבליך
 לבחורה אגיד אני עלילה. זה :מלטש

 מישהו? בשביל בזנות? לעבוד תלך
 שורה מכיר הוא אם נחי,ר שהעד (אחרי

:)אנשים של
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(כתמונה) פרס עם מנטש
?״ בגרון אותו תפסת 7 אותו ״דחפת




