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 לימסקסה גם שמגיע יתכן ממשלת־״שדאל.
 קלושים. מם בישראל לשינויים מסיכויים כי

 בממשלו!, חבח במודה ניוטרל וייצמן עזר
 אופיחיצימ של סימונים מחאת אינו ממערך

 נרדמו? עכשיו שלום ■של ודיתנוזעל. אמיתית,
מיסתורית. בצורר!

 ב- ממצב גם הגדוד. חלקי שלושת
מאווירד!. את שיפר לא דרום־לבנון
 בחוחשים ישראל ממשלת של דיבוריר,
 מריבונות בממזרת דצונר! על מאחרונים,
 ש- ברגע הופרכו בדרום־ילבנון, מלבנונית

 מגדוד זאת. לבצע יניסתר! ממשלתחביירות
במ תקוע נשאר לדרום שנשלח מלבנוני

 מכד של ׳המוחלטת מתנגדותד. מול קומו׳
 ב״סוסלע׳ת ׳מעברו את למחיר שלת־ישיראל

 אינה מעשית, בחינה מכיל שהיא׳ הנוצרית״
ישראלית. מובלעת אלא

 גדוד זיהו כאילו סיפור־׳מבדים׳ אמנם,
 סוריים, סוכינים של גרוד או מוסווה, סורי

 בקפדנות מורכב הגדוד כליל. הופרך
 ■משטח *שבאה פלוגה — חלקים משלושה
 נוצרי!ופלוגה משטח ■שבאה פלוגה מוסלמי׳
ה אך מלבנוני. המטכ״ל בתחום שהיותה

 מסשלת-ישריאל ממסקנות. את שינה לא דבר
 באמצעות הישירה, בשליטה למחזיק חוצה

 עם הגיוסלת ברצועת-משטח ״׳בעליחברית״,
 שאין מסופח, ישטח זהו למעשה ישראל.

 גורם כל בו להתיר מוכנה מטשלת-ישראל
לביירות. הכפוף

 תמיד ׳משוכנעים היו שהערבים מאחר
 עד דרונדלבנון את ■לספח רוצה ישראל כי

 מתדמית את זיו פרשיה מחזקת הליטאני,
 עוד מקטינה במרחב, ישראל של השלילית

 את ולשכנע האמריקאית היכולת את יותר
 שהתרוקן במישחיק, להמשיך אל־סאדאת

מתוכנו.

מישטרה
שימה שמת המא הנא

 לעצור רצתה הימישטרה
 ?הקידה הדוגמגית את

 סיפקה עצמה והיא
גוספת עיזה

 שיא משבוע קביעה חינני שולי הדוגמנית
 היא ימים שלושה של1 זמן בפרק חידש.
 ובמעצר, הנתונה ׳לחשודה ,מתויבעת הפכה

 תורשע, אם הצפוייה, לנאשמת ומחשידד!
מאסר. שנות ■תשע עד לעונש

 התאפשר התובעיתחמנאשמת שיל השיא
 לזכות לזקוף יש שאותו ׳נוסף, ולשיא תודות
המר ימתח הארצי:ופרקליטה המטה חוקרי

 !מביאו הם תקדים לליא במיבצע־בזק כז.
 יוכן סתביא״שום, ולהגשת החקירה לסיום
 המי׳ש־ ההליכים לתום עד למעצר בקשה
שולי. נגד פטיים

 ונערית- היא חניני שולי דיכה. ת ע תכי
אח שנים מזה הדואגת תליאביבית, זוהר
■ב טורי־הרכילות כותבי ואת לעדכן דות

ה רחל של מדורה את ביניהם עיתונים,
הזה. בהעולם מוחלת
 כמועמדת 1971ב־ דרכה את החלה היא

 העולם מטעם 1971 מליכת־המים לתחרות
.16 בת נערה היתד! אז הזה.

 )2132( הזה בהעולס פורסמה חודש לפני
 של בעיסוקיה אחר ציד שחשפה סתבה
ב פושטת ■הכרם ״חבורת הכתבה שולי.
 שקשורה כמי חינני שולי את תיארה עולם״

 שפעילותה חבורת־נוכליס, של עסקיה עם
 לדרום־ואנד עד טדרום־אפריקד. משתרעת

 ׳ומארחת ׳בלדרית־כספים ומשמשת ריקה,
 עילה שימשה הבהבה החבוירד!. !אותה מטעם

 פי על שולי שהגישה לתביעת־פיצויים,
 נגד ),18־19 עמודים (ראה חיוק-לשוךהרע

הזה. העולם
 בשבוע מוקדמת, עדויות גביית כשהחלה

 ששולי ההגנה מעידות ׳אחת טענה שעבר׳
׳עליה. !ואיימה מביתה ביקרה

 ולמטה פנתה שמה, מנ׳דוזה איזבלד, העדה,
הוק חמישי !וביום המישטרה של הארצי

 הנני. התובעת !לבין ביינה :שיחות לטו
 לעיקוב נתונה ׳שולי היתד! ההקלטה מאז
 בבוקר הראשון :וביום מישטרה, בלשי של

 ובידי ׳נתונה הארצי המטה חקירת נעצרה.
 של בפיקודו בפשע, ללוחמה היחידה אנשי

 הצוות בראש מינקובסיקי. ראובן תת־נייצב
 אליהו סגן־ניצב עומד שולי את החוקר

מיפלג-חקירוודפשעים. ראש אריאלי,
 של יממה לאחר למישפט. עד מעצר

 החקירה, מחומר חלק הוגש צולבת, חקירה
 לעיונה העדה, יעל האיומים לפרישת הנוגע

 עורכת־זזדין המרכז, מחוז פרקליטה של
סירוטה. שרה

 שולי, נגד בתב־איש־ם הכינה הפרקליטה
 למעיצרה בקשה :בקשיות ׳שתי ואליו וצירפה

 זזמייש־ ההלייכים לתום עד הנאשמת של
 של מוקדמת לשמיעה והבקשה נגדה, פטיים
 העומדת מנדוזה, איזבילה המתלוננת, עדות

 נתמכת המעצר בקשת הארץ. את לעזוב
 עליה, המוטל והעונש חעבירה ׳בחומרת ד!ן

 את לעזוב יתנסה ׳ששולי ׳היסיסנה בשל והן
הארץ.

נו סיבה מסתתרת ,אלה ׳נימוקים מאחרי
 מיינ־ של היחידה יותר. מתוחכמת ספת,

 ׳ועדת- המלצות בעייקבות הוקמה קובסקי
פשי ושל !בתופעות ׳ללחום עולומנת שימתן,

 שמבונה מה בידלאומית, או כלליאירצית עה
 שהמטה הוא גלוי סוד מאורגן״. ״פשע
 של בפעילותה רב זמן ׳מזה ׳מתעניין הארצי

 וצבי ואחרוני !רחמים ידידיה, ושל שולי
 בפרשה במעצר, הוא !אף נמצא (פאר פאר

הזה. בהעולם בפירסום שזכתה אחרת),

* ח:ני נאשמת
שיא מהירות

 אחת, פעם שולי ׳נעצרה כבר זה רקע :על
 !שעות. 48 כעבור יושוחיררה ■כחורש, לפגי
 האיומים, !פרשית שהתפוצצה ׳לאחר עתר.,

 החקירה ואת להעמיק המישטדה החליטה
וחבוחת־הכרם. עייסקי בעניין
 שולי, של מעצרה יאת להאריד כידי .אך

 פומבי ׳דיון לינהל המישטחד! הייתה צריכה
 מחומר- חלק ולחשוף שופט-מע׳צרים לפני

 העדיפו מ״נקובסקי של חוקריו החקירה.
 האיומים בעניין שולי של למעצחה להביא

 את לנהל ׳״וסלו כך מנדוזה. איופלה על
הרזקורים. מאיור הרחק חקירתם

| 011א א'

 חשד עוררו סימני:הפריצה
השוטרים, כ7ב תיקווה והולידו

התעלומה שנפתרה עד
 נאות־ שבשכונת לדירתה יעל*• כשנכנסה

 ספק, לה יהיה לא בפרברי:תל-!אבייב, אפקה,
 במירפסת התרים פריצה. ׳בוצעה שבדירה

 את שעזבה כפי לא ■למחצה, פתוח היה
 המיטה, ליד הקטנה, הלילה מנורת הבית.

 ׳שהיא בבידור זכירה ׳שיעל בעור דלקה, לא
 הסימנים היו אלה דולקת. אותר, הותירה

 זאת :מלכד ׳בדירה. זר ישל לביקורו היחידים
 הטטרי־ המערכת :מאומה. ברירה חסר לא

 גם וכך ■במקומה נחה המשוכללת אופונית
 מיהרה שיעל התכשיטים, ׳גדושת הקופסה

במקומו. מונח היד! הכל אותה. לבדוק
מה לא יעל לילה• סיקור מיו זמן ביז

 מרחב מיש׳טר׳ת לתחנת פנתה היא תר.
 יאי!ש אך סיפורה. יאת וסיפרה ׳שברמודגן דן

 תחילה האמין לא החקירות מחלקת מחוקרי
 ייצאו רעתה, על ׳כשעמדה אולם לסיפור.
 הבדיקה הסיפור. את לסדוק לבייתה חוקרים
 ״.מישהו ייעל. ׳שמסרה התיאור ■את אימתיה

 ועיין מיטתך יעל ישכב בביתך, ■בלילה ביקר
הס ואיחר-כך שעות כימה במשך בעיתון

לייעל הסביר מהמי׳ריפסת,״ בקפיצה תלק

 מלכת־וומים לתואר י מועמדת בתור ♦
1971.
בדוי. שם **

׳ובעצמו. בכבודו החקירות לישכית ראש
 נבוכה, היתה 22ה־ בת הבלונדית ייעל

 ברוב המשייך החוקר איך מבוהלת, ואף
 שמתבקשת היחידה ״המסקנה חשיבות:

 הדר הוא אותך. לאנוס רוצה שמישהו היא,
 לבוא כשבוששת שתבואי. והמתין לדירה

 ישוב.״ שלא .ערובה אין יאך הסתלק, הוא
לחלוטין. היסטרית יעל היתה ■כביר כעת

 נוספת פעם החוקרים יצאו זמן כעבור
ל ׳מלכודות :והטמינו בנאות־אפקה ל:דיירר!

 על- סומנו הבית :תריסי ■כל האלמוני. אנס
 כלי הונחו המיטה על השוטרים. ידי

׳אצ טביעת ■לקחת ,נוח שמהם שונים, ביית
 :ואילו תצפית חוצבה הדירה מול בעות.

 ׳בתקופה לביתה תתקרב לסל הוזהרה יעל
הקרובה.

 מיכן לאחר ימים שלושה שנגוז. החלום
 הידיעה דן. ׳מרחב למישטרת יעל התקשרה

 בפיה התחינה. לחוקרי אכזבה גרפה שמסרה
 התברר המוזרה. לתעלומה הפיתרון היד.

הפרי בערב לבייתה הגיע יעל של שידיידד,
 אי׳ש אך השינה בחדר יאור ראיה הוא צה.
 של שעה אחרי גם הדלות, את לו פתח לא

 גבר, הידיד של יחשדו :בפעמון. ציל׳צולים
 לדירה במפתח מצוייר היה שלא ומאחר
ו ריק היה הבית למירפסת. מבער ניכנס

 בבהלה והתעורר המיטה על נרדם הוא
 החוצה יקפץ סשהת׳ע־ורר, בבוקר. למחרת

 כלשהי. הודעה להשאיר מכילי והסתלק,
לייעול. כך על סיפר שבוע כעבור רק

 אנס לתפוס דן, מרחב שוטרי של חלומם
 ממרחב עמיתיהם כדוגמת בפירסום, ׳ולזכות
׳נגוז. המנומס״, ״האנס את שלכדו הירקון,

החול, ■133 שיוויון
 הבטיחות וסיירוז האזרח

 וחסמו תנועה עבירת ביצעו
 הרגל חולבי מעבר את

? יותר אשם מי —
 אמירה שלך,״ הקטנוע את ׳בבקשה ״׳תיקח

 הוסט ״אתה לוין, לראובן והבטיחות סיירת
 לעבר מבט שלח לוין !״החצייה מעבר את

 אותו עד ופיטפטה מולו ׳שעמדה הסיירת,
 שלך ״הקטנוע לתפקיד. חברתה עם חרגע

 על והצביע לה השיב פחיות,״ לא מפריע
 על ׳שחכתה ,541—424 מיס׳ סכתיוסד. הווספה

חצייה. מעביר איותו
ה החשמל חנות יאל לגשת התכוון לוין

׳סטו הכתומים, :במדים הצעירה !אך סמוכה,
הנר כפי היתד!, תמר, דרורה בשם דנטית

ה את ומייד :תזיז לא ״!אס עקשנית. אה,
 לך ארשום לחצייה ממעבר שלך קטנוע
ואמ:חד,. דו״ה,״
 את :אם שלי הקטנוע את אזיז ״אני

בתקיפות. לוין השיב שלך,״ את תזיזי
׳הבטי סיירת להתערב ניסתה ״יתראה,״

יויתר.״ מפריע שלך ״הקטנוע השנייה, חות
 ענה יפחות,״ יאו ׳יותר ישל שאלה לא ״זו

 להבין צריכות ״׳אתן נחושה, במצח לוין
 אם זכיויות־יתר. לכן מקנים לא שהמדים

 וובלי יותר בלי הפרעה, אז — הפרעה
פחות.״

 אם תנאים. אתי תעשר, לא אתה ״שמע,
 לבי׳ת-ימישפט,״ ׳תוזמן :ר׳יבבך את תזיז לא

הדו״חות. בפיגקס ונופפה תמר דרורה אמרר.
 אותו לשלוח :אדאג דדה, תרשמי ״׳אם
 מילים בצירוף התנועה, ענף לראש בחזרה

 וענייניו, את לסדר ׳והלך לוין השיב חריפות,״
במקומו. שלו הקטנוע את מותיר כשהוא

 :במדים הסטודנטית עמדה עדיין כשחזר,
 לוין כשהיפי׳נקם!בירד,. הקטנוע הכתומים!ליד

 פעל, האיום ׳והסתלק. קטנועו את התניע
 אית סגרה ׳תמר ודירורה נרשם לא הדו״ה

לעבודה. חבירתה עם לפטפט ושיבר, פינקסה

עיתונות
ד מידה ג מידה כנ

 הטילו אגשי־האוויר
 ומסתמכים — ״מעריב״ על חרם

 התקדים על
הזיח״ ״העולם החרמת של

אל־ חברת בטיסות אלה בימים לנוסעים
 למטוס, יעלו הם כאשר הפתעה. צפויה על

 את לקבל ויבקשו מושגיהם על יתרווחו
 מה שמשום יגלו הם הישראליים, היומונים

מעריב. הצהרון גליונות חסרים
 מעריב את גם לקבל שיתעקשו לנוסעים

 בחיוך להם תסביר הדיילת אכזבה. תצפה
 ועד של החלטה שבעיקבות רחב, מיקצועי

)38 בעמוד (המשך

 ידידה מאשים הודה,
הנרצחת: של

הוגה ..המישטרה

שו בלונדי שיער בעלת צעירה, פרוצה
ללקוחות. וממתינה פע,

הס ואחרי אליה, מתקרב ממושקף גבר
 מחב־ 22ה־ בת אלים נפרדת קצרה תודדות

בחש הלקות עם ונבלעת דתה־למקצוע,
הסמוכה. החצר כת

רא אור עם מכן, לאחר אחדות שעות
 בבית השכנות אחת מגלה בוקר, של שון

 גופתה את הירדן, ברחוב א' 10 מיספר
למ מזעיקה השכנה אליס. של המעורטלת

 בלוויית מגיעה וזו המישטרה, את קום
 אין לחוקרים הגופה. את ובוחנת פתולוג,

 מאבק לאחר נרצחה אלים — רב ספק
האפלה. בחצר אותה שתקף אלמוני, עם

 גבה. מאחורי מכופפת אלים של ידה
חו הקרועה וחולצתה מופשלות, מיכנסיה

חזה. את שפת
 מהמכון בלוך בצלאל הד״ר הפתולוג,

 נגרם שהמוות קבע מישפטית, לרפואה
 הצמיד שהתוקף לאחר מחנק, כתוצאה

 קטן, כוך בתוך לקרקע. ראשה את בכוח
 גילו הגופה, של הימצאה למקום סמוך

 הארנקים, אחר ארנקים. שני החוקרים
 שייך היה ותכשיטים, לירות 500 שהכיל
 שלום בשם לגבר שייך היה והשני לאלים,

בתל־אביב. פרישמן מרחוב זיסמן
 חשיבות בתחילה ייחסו לא החוקרים

 שגבר הוא טיבעי מיקרה הגבר. של לארנקו
 חפוז מיני מגע בעת ארנקו את יאבד

 בגביית החלו החוקרים חשוכה. בחצר
עדויות.

 תכשיטים ״עם
וטבעות״

 שוק- מנחם של ״רונה״ ׳הקפה בית ף*
קבו אווירת־אבל. השבוע שררה רן

 איש סביב התגודדו נוקשים גברים צת
עי אחדים ימים בן שזקן לבוש־שחורים,

 (״מורדוש״) מרדכי היה זה לחייו. את טר
אלים. של הקרוב ידידה ,27ה־ בן כהן

כש בבכי, ומירר ישב הקשוח הגבר
הש־ ממול לנחמו. לשווא מנסים חבריו


