
ב המלבה שליומציון ברחוב השני אביב׳
 כ׳מתנת־ני- בוטיק רכש לאשתו ירושלים.

 יחד ובילה׳ במכונית־פאר נסע הוא שואין.
המפוארים. מקומוודהבילוי בכל אורלי, עם

 המישטרה עצרה אפריל בחודש אולם
 את שרכש בחשד הראל אבישי את לפתע

 במירמה. טורם נוונדוס חברת־הנסיעות
 70 בזיוף ׳מיסמכים, בזיוף נחשד הוא

 יותר של כולל בסכום כיסוי, ללא שיקים
לירות. מחצי־מיליון

 טובה עצה
לידידה

ה להכחיש הראל של ניסיונותיו ל ף*
-  בערבות, ולהשתחרר לו, שיוחסו מעשים ״
 אורלי, את לשכנוע ניסה הוא בתוהו. עלו

 האשמ׳ות־ישווא. עליו טופלים כי אשתו,
 היתרי לו. להאמין אורלי נטתה בתחילה

לח לה שאמרה ידידתה, גילה, דווקא זו
 ב־ שלה, חיי־הנישואין על פעמיים שוב

בעלה. של הסתבכויותיו עיקבות
אבי שוחרר חודשים ארבעה בעבור רק

 שא״תו שאביו, אחרי מהכלא, הראל שי
 למכור הספים מאד, גרועים ביחסים היה
 את.תמורתה ולשלם הפרטית מכוניתו את

 הצליחה בינתיים בנו. לשיהרור כ׳ערבות
 סבע־ גט להשיג, וגם לדרוש, חידה אורלי

 גילה זו היתד. כבועודאוד׳ר. שהתגלה לה,
 לה שעזרה ביותר, הטובה חברתה ורטמן,

 להיפטר, אותה ועודדה בתקופת־הגירושין
נקלעה. שלתוכה ומהצרה מהר, !שיותר כמה

 החל הוא ויתר. לא הראל שאבישי אלא
 את להטריד העיתונות, למערכות מטלפן

 בעי־ שיפרסמו ולדרוש הפליליים הנתבים
 האשמות־שווא. עליו טופלים כי תונים
 אורלי כי טוען החל עזר, לא זה כאשר
 הפרוע דימיונו אותו. ורודפת לו מציקה
ל טילפן שהוא כך כדי עד לכת הרחיק
מאיי אורלי כי טען הזה, העולם מערכת

 מכר הסיפור אותו באקדח. חייו על מת
 לא הראל האחרים. העיתונים למערכות גם

 באחד פידסם הוא סהוצאת־הדיבה. הסתפק
 מי ״בל הלשון: בזו הודעה העיתונים

מת חידה׳ לאורלי שיקים מסר או שקיבל
 בהודעה הראל. אבישי עם להתקשר בקש

בתל־אביב. תיבת־דואר צויינה
 הראל אבישי החליט עזר, לא זה כשגם

 בעיתו־ פורסמה שוב המערכה. את לשנות
ש ומאירת-עיניים, וגדולה מודעה ני־הערב

ניש הראל ואבישי חידה ״אורלי : בישרה
המישפחה.״ בוןוג מחדש או

להשתיל
בעיתון סיפור

 יצליח לא כי הראל אכישי שהפין ך*
■  לו לעזור מנוסים עיתונאים לשכנע י

 בחברתה נזכר נוספים, בתרגילי־גוכלות
 ורטמן. גילה אשתו, של ביותר הטובה
 בי ידע הוא גילה. את להכיר למד הראל

 לשיכנוע. קל טרף היא הנאיווית הצעירה
 כפרי-לאנס עובדת היא כי ידע גם הוא

 יצליח כי וקיווה הזה, העולם במערכת
בעיתון. סיפור באמצעותה להשתיל

 אי־ להיפגש ביקש גילה, אל צילצל הוא
מ לאחת סיפרה מהפגישה, כשחזרה תה.

 מכל חף הראל אבישי כי המערכת חברות
 יחידה, אורלי של קורבנה הוא וכי פשע,

 בדי סיפור עליו ׳שהלבישה הטובה, חברתה
ובכספו. בפירסומת לזכות

 :עיתונאית לאותה סיפרה יומיים כעיבור
 בחיי הראשונה בפעם משגע. בחור ״הוא

 אותו ׳מכירה אני !ברצינות התאהבתי
אותו!״ גיליתי עכשיו רק אבל זמן, המון
ל גילה שבין הרומן מתבשל החל כך

 ללכוד מצליח המקסים כשהנופל אבישי,
 ברישתו. התמימה הצעירה את לאט־לאט

 היה כאשר בדירתה. להתגורר עבר הוא
 מיכ־ העביר למישפטו, להתייצב אמור

 מסר שבו בן־עיתו, הדסה לשופטת, תב
 שה־ מכיוון למחתרת׳ לרדת החליט כי לה

 המיסתור: מקום אחריו. רודפת מ״שטרה
 וייצמן ברחוב גילה, ישל השכורה דירתה

בתל־׳אביב.
 אבישי. של בקסמיו נשבתה ורטמן גילה

 ׳והאשימה חף־מפשע, הוא כי האמינה היא
 על־פי ׳בפלילים. ביהסתבבותו אורלי את

ו אורלי אל צילצלה אבישי של בקשתו
 הברה בתור אורלי, ״תראי, לה: אמרה
 הבגדים את להחזיר ילך מציעה אני שלך

 ואמרה נדהמה אורלי מאבישי!״ שלקחת
 מאבי- תיזהרי מהפרשה! ״תרדי לגילה:

 את בלתי־רגיל. בוח־ושיבנוע לו יש שי!
 מיאנה גילה אך איתו!״ להסתבך עלולה

לשמוע.
 שוב, אורלי אל צילצלה שבוע כעבור
 בבעלה-לשעבר. התאהבה כי לה ׳וסיפרה
את ״גילה, לדבריה: לה, אמרה אורלי

 כחצי־ ופירסמה פרי־לאנס בסיס על הזה העולם במערכת עבדה השאר בין עיתונים.
 כביכול, שיש, הזוהר הדימוי מן התלהבה היא בעיתון. עבודתה שנת במשך כתבות תריסר

הנכונים. במקומות המפורסמים לאנשים להגיע זה מיקצוע באמצעות קיוותה לעיתונאית,

 בעלי. היה והוא שלי, טובה הכי החברה
ממנו!״ תתרחקי

לי!״ ׳תדאגי ״אל גילה: של תשובתה
 נוספים חברים על־י׳די כישהוזהדה גם
 מה לי, ׳תדאגו ״אל אמרה: אבישי, מפני
 כל־כך הוא איתו? לי לקרות יכול כבר

 לעזור רוצה אני לי! זקוק כל־כך ׳מיסכן,
יחד.״. לגור עוברים אנחנו לז.

 צילצלה אבישי של הוראותיו לפי
ה את והשאירה חידה, לאורלי שוב

 חידה ׳אורלי שעתיים• במשך פתוח קו
מי גילה במישטרה. תלונה נגדה הגישה

 שהיא טענה נגדית, תלונה להגיש הרה
 לה מפריעה ושאורלי הזה העולם כתבת

 המישטרה על-ידי כשמתבקשת בעבודתה.
התעו כי טענה תעודת-׳עי׳תונאית, להציג

׳בדפוס.״ ״נמצאת דה
 השמיע ׳והעורך למערכת, נודע הדבר
חמורה, אזהרה באוזניה

קש על המישטרה ידעה ׳תקופה באותה
 הראל. אבישי עם ורטמן גילה של ריה

!המ היה המישטרה, אותו ׳חיפשה באשר
 דירתה החיפוש, נערך שבו הראשון קום
 את כנראה חזה שאבישי אלא גילה. של

בדירה. אז נמצא .ולא המישטריה תגובת
 החליטה כי גילה סיפרה יותר מאוחר
 קרובה לחברה הראל. מאבקשי להיפרד
לס ינסה שאבישי. פוחדת היא כי סיפרה

 לו שיתברר ברגע וכי כסף, ממנה חוט
 היא אותה. יעזוב חסרת־פרוטה, שהיא
׳הצ ילא אך כספים, למעניו ללוות ניסתה
 ב־ מסתבכת היא כי הבינה אט־אט ליחה.

לא-מוצלח. סיפור-אהיבה
 אותה לשכנע שוב הצליח אבישי אך

 התחדש הרומן ליה. שנועד הגבר הוא כי
 גילה לסרט. ללכת קבעו והשניים ׳בעוצמה,

 ׳אבישי ׳אך ארוכה, שעה במשך לו חיכתה
אי לנתק נשבעה שוב לפגישה. הגיע לא
הקשר. את תר

 יהגה אז נשברה. למחרת, כשצילצל אך
 של המשותפת הבריחה תוכנית את ישי3>.

 את ידע לשעבר כסוכן־נסיעות שניהם.
 בנמל אוניות של ויציאתן כניסתן מועד
׳ונתי אוניות של שמות ידע הוא חיפה.
סוכני-נסיעות. והכיר בים,
 לחיפה, השניים הגיעו בספטמבר 18ב־
ה לדירה לחברתה הודיעה י שגילה אחרי

 ימים כמה לבלות נוסעת היא כי שכורה
הדי את לעזוב החליטה (החברה באילת

 גילה השותפה). של הסתבכותה אחרי רה
 אותה. הי׳נח׳ה !שאבישי כפי בדיוק פעלה

הצי רוזנפלד, לחברת-׳הספנות פנתה היא
 ׳וביקשה הזה ׳העולם ככתבת עצמה גה

האיטל אוניית־הנוסעים על לעלות רשות
 אח כתיבה. לצורך ליבורנו, אספרסו קית

 אביתר בשם העיתון, כצלם הציגה אבישי
גורן.

 השניים עלו ׳האישור, לה ׳שניתן אחרי
 ירדה וגילה הסתתר אבישי מאונית. על

פיראוס. לכיוון נסיעה כרטיס ורכישה
 ולא אבישי התגלה האונייה, כשהפליגה

ליוון. הגיעה כשזו מהאונייה לרדת הורשה

 אבישי עם שנדברה אחרי ירדה, גילה
 למי- הגיע לא הוא אך במיל׳אנו. ׳להיפגש

 היא כל. בחוסר לבדה, נותרה והיא לאגו,
 עזרה. בבקשת הישראלית לקונסוליה פנתה

 הזה העולם ככתבת עצמה הציגה שם גם
 לא היא כתבה. להכין שנשלחה ׳וסיפרה

 ארצה, אבישי הוחזר בינתיים כי ידעה
מה לברוח ניסה כאשר בראשו ■קשה נורה

האונייה. בארובת ולהסתתר שוטרים
 אחר בחיפוש
וחוס ביטחון

)  נסיבות לקונסוליה שנודעו חדי ן
הקונ ׳ליה הציע גילה, של ההסתבכות 1\

 עצמה את ולהסגיר לישראל לחזור סול
 שני אל והתחברה נעלמה גילה למיישטרה.
 לחזור לה הציעו השניים גם ישראלים.
 לה שאין כשהבינה זה, בשלב לישראל.

 את ביקשה להוריה, טילפנה להפסיד, מה
 כסף ׳לה ׳שלחו ההורים הכספית. עזרתם

 באמצעות ארצה. חזרה וגילה לכרטיס,
 על-ידי שנשכר שפצירר, מאיר עורך־הדין
למישטרה. עצמה הסגירה מישפחתה,
 שבבית־ סחדר־ההתאוששות בינתיים,

אבי של מצבו כי ׳נסתבר רמב״ם, החולים
הש בראשו, אנושות שנפצע הראל, שי

 טראגי סיום זה היה כי דומה מיעט. תפר
 שנים 31 לפני שנולד צעיר, של לסיפורו
 ׳שעמד מאז ואשר אש׳דות־יעקב, בקיבוץ

 של בעבירות הרף בלא הסתבך דעתו על
וזיוף. מירמיה שקר,

 של כקבלן עבד כאשר ,1972 בשנת כבר
 במשאית שותף יהיה עובדים, שיכון חברת
 הליכים נגדו נפתחו ׳לנקיון, חברה ובעל

 הוא אך מירסה. עבירות על מישפטיים
 את ולעזוב המישטרה ׳את להונות הצליח
 כשחזר ׳נמלט. כעבריין הוכרז הוא הארץ.

 בן מאסר עונש עליו נגזר מארצות־הברית
 התביעה בי הסתבר המיזשפט במהלך שניה.

 באר־ שגם אחרי ארצה להחזירו הצליחה
ורי בעביידות־מירמה, הסתבך צות־הברית

שי מהכלא כשהשתחרר עו׳נשי־׳מאסר. צה
 הראל, לאבישי ערפלי מאבישי שמו יאת נה

 הנסיעות. חברת את בדרכי־מירמה ורכש
 עשיר כצעיר אותו ׳שהכירה חידה, אורלי

 מאומה לו, כשנישאה ידעה, לא ומבטיח
 שהתאהבה ודטימן, גילה הפלילי. עברו על
 אך הכל, את הראל אבישי על ידעה בו,

 סירבה ונישנות החוזרות האזהרות למרות
 והחליטה ודורשי־טובתה, לידידיה להאזין
המשכ הנוכל הסוף. עד אבישי עם ללכת

 עוול, לו נגרם כי אותה לשכנע הצליח נע
 לתקן שיצליח בעולם האחד האדם היא וכי
 יאהבה ׳שחיפשה הצעירה, הזיה. העוול את

מצ למישענת, נזקקה חייה ושכל וביטחון,
ביט אהבה, מעניקה לפתע עצמה את את
 להסתבך הצליחה ובך מישענת ומהווה חון

 כיצד יחליט ב״ת־המי׳שפט שרק ברשת,
ממנה. להשתחרר תצליח

■ ■ ■1 הגיד בזיוף תרגיל ■ ■
)35 מעמוד (המשך
 קצה שנה לפני בנתניה. וגר ,1940ב־ ארצה
 החלים והוא הצעיר בגילו רעני של נפשו

 ולהוסיף התושבים מירשם פקיד אל לפנות
חיים. שנות שבע לעצמו
 בשמו הגיש וזה לעורך־דין פנה הוא
 השלום לבית־מישפט הגיל לתיקון בקשה

בנתניה.
 ספר רעני יוסף צירף לבקשתו בתמיכה

 שהובא צהובים דפים בעל ישן תורה
 זה היה מתימן. מישפחתו, על־ידי לדבריו,

 הספרים ראשוני מתוך אחד ״דברים״ ספר
 הספרים הוצאת על־ידי בירושלים שהוצאו

לוין־אפשטיין.
 הבלה, הספר של הראשון עמודו בגב
 :סת״ם סופר של בכתב שחורה, בדיו נכתב
תרפ״ה״ בשנת יוסף, הטוב הילד ״נולד
).1927 (שנת

 אביו על־ידי נכתבו שהמילים טען דעני
היוולדו. ביום

 לזכות רעני יוסף של סיכוייו היו לכאורה
פרקלי למדי. טובים — המבוקש בתיקון

 את לסתור יכולה היתה לא המדינה טות
 מאשר השופט היה התנגדות ובאין הטענה,

 בקיצבת- זוכה היה רעני יוסף התיקון. את
 ומדינת המועד לפני שנים שבע זיקנה,
לירות. אלפי עשרות מפסידה היתה ישראל
 של לליבו החשד התגנב כאן שגם אלא
 מחוז פרקליטת של עוזרה צ׳רטוק, אריה

 היסטורי מחקר לערוך החליט והוא המרכז
קטן.

גוסדה מתי
הספרים? הוצאת

לוין־ הוצאת מישרדי אל פנה רטוק
 מייסד עם לדבר וביקש אפשטיין ״

 שלויו־אפש־ לו התברר לאכזבתו החברה.
 אחדות שנים לפני נפטר הקשיש, טיין
בניו. תפסו מקומו ואת

 פרו- ליהושוע צ׳רטוק את היפנו אלה
 מייסד של אחותו בן ,82 בן מהנדס שנסקי,
לוין־אפשטיין. הדפוס

 הבלוי, התורה ספר את ראה פרושנסקי
 הראשונים הספרים אחד זהו שאכן אישר

בירו לוין־אפשטיין דפוס על־ידי שהודפסו
זיכ את פרושנסקי כשאימץ אולם שלים.

 על־ידי הועבר שהדפוס נזכר הוא רונו
 בשנת לירושלים, מוורשא לוין־אפשטיין

 לבית מייוחד מיבנה נבנה בירושלים .1935
שנה. ׳ לאחר הושלמה והבנייה ההוצאה

 הספר אור ראה 1936 בשנת שרק כך
בירו לוין־אפשטיין הוצאת של הראשון

שלים.
 פרו־ את זימנה המרכז מחוז פרקליטות

 גירסתו את ולמסור לבוא הקשיש שנסקי
 הוצאת־הספרים של ההיסטוריה בדבר שלו

 נענה והוא העדים, לדוכן מעל המישפחתית,
להעיד. ובא

 יוסף של התרמית מלאכת התמוטטה כך
 השלום שופט על־ידי הורשע הוא רעני.

 זיוף, של בעבירה סגלסון אריה הנתנייתי
 בתוספת המישפט, הוצאות בתשלום חוייב

 הועבר, העניין לירות. 3000 של קנס
המישטרה. לחקירת השופט, בהמלצת
 מחוז פרקליטות טיפלה 1977 שנת במשך

 לשינוי בקשות תיקי 1000ל־ בקרוב המרכז
בתעודת־הזהות. גיל

 שחלקן בקשות, של הגואה הגל לנוכח
 החליטה תרמית, על מבוסם היה לפחות

 סירוטה, שרה עורכת־הדין המחוז פרקליטת
 ולדרוש לחקור מישפטיים, מאבקים לנהל
לבדי מיסמכים להעביר תיק, בכל היטב
 אלה נגד בתקיפות ולפעול מעבדתיות קות

 על בקשתם את שביססו המבקשים מבין
 שמיספר לכך גרמה זו מדיניות זיוף.

 עד שיעור. לאין פחת 1978ב־ הבקשות
זה. מסוג בקשות 192 דק הוגשו כה

 בעורכי־ פעם לא שנעזרים המבקשים,
 כיום משתדלים שקר, ובעדי מפוקפקים, דין
 בית־מישפט, לפני בקשתם את להביא לא

 לא וכך המרכז, מחוז אחריות שבתחום
 סירוטה, שרה של פעילותה בתחום ליפול

 בשטח ההפקרות למצב קץ לשים שהחלטתה
נחושה. זה,

 תידון לא שבקשתם משתדלים גם הם
 הנתג־ השופט שכן בנתניה, בבית־המישפט

 בקשה כל היטב בודק סגלסון אריה ייתי
לדיון. לפניו שמובאת

קפ פחות הם וברחובות ברמלה עמיתיו
 להביא המבקשים רוב משתדלים ולכן דניים

 ערים של לבתי-המישפט הבקשה תיק את
אלה.

 שהוגשו, הבקשות מאות שמתוך ספק אין
 שמתכוונים לאלה אך מוצדקות. היו רבות
 קלים רווחים עשיית לשם המצב את לנצל

אזהרה. שלוחה —
■ קוד עופר
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