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 מתקיימות התוכניות
 שלישי בימי

שישי) כימי (ולא
 6.3 — שלישי כיום

 של הדיור בעיית על
בישראל צעירים

: ת ו פ ת ת ש ה ב
מייד״. דיור׳, תנועת דוברי
 13.3 — שלישי ביום

 פורים נשף
 לריקודים מוסיקל

 סרטונים
 עשיר מזנון

תחפושות תחרות
 20.3 — שלישי כיום

עם החודש ראיון
הרפנס גרשום

 לאיגוד־מקצועי האגף (חבר
בהסתדרות)

 וחברה, כלכלה בעירת על
 איש של ראותו מנקודת

דתי ציבור
 27.3 — שלישי כיום

תגובטרון שחקני צוות הופעת
:הנושא על שיחה
 פוליטי לתיאטרון מקום היש

!בישראל

 בערב 9.00 בשעה מתחילות התוכניות
בערב. 8.30 בשעה פתוח המועדון

במדינה
)43 מעמוד (המשך

התקפות־קומנדו. על לפקד כדי כלל בדרך
המקו הטכסט את הישראלים ראו כאשר

 עצמו בגין מר השתוללו. הם ,1977ב־ רי
 הספר את לפרסם היה אי־אפשר התערב.
 והמהדורה ממשלתי, אישור בלי בישראל

 של אישור גם טעונה היתה הישראלית
עז שהתגלה, כפי (שהיא, החלל מישפחת

ב לגור והלכה זמן לפני ישראל את בה
 מוויידנפלד מנע לא דבר אולם אמריקה.)

בבריטניה. הספר את לפרסם
 להתנגדות לגמרי פופיי נכנע זאת תחת

 אלא להאסטינג לשלם וסירב הישראלית,
 שהאם־ מאחר הספר. את ישכתב כן אם

 באירלנד, באחוזה בינתיים התמקם טינגס
 נאלץ הוא עצום, לשכר־סופרים ציפייה תוך

להסכים.
 את שבחנו לוויידנפלד, הקרובים מקורות

ה המהדורה כי מדווחים המהדורות, שתי
 בשליש. קוצרה הכפרי הג׳נטלמן של שניה
 מקובלת והיא לאליל, יוני את הופכת היא

 תפורסם היא ממשלת־ישראל. על בהחלט
בברי פירסומת של תקיעות־חצוצרות תוך

ובארצות־הברית. בישראל טניה,

חיים דרבי
ריב־פעול־ם בחור

רב־פעדים כחור
י ־-.!גע׳**.-

 7כ7 נישואין הבטיח
 המרומות מידי והוציא

סמעדת־שווא טוב כסן?
באש הנאשמים ספסל על שישב הבחור

מש אך אמון, מעורר נראה התחזות מת
העומ נוספים תיקים תיקו אל לצרף ביקש

 פני־התם מאחורי כי הסתבר נגדו, דים
רב־פעלים. מתחזה מסתתר

 הציג כי אלשווילי רפי הואשם בזמנו
 מיזרחי, רפי בשם בצנחנים כרס״ר עצמו
 בחנות שהכיר עליזה, בשם בחורה בפני

 המוצק הנאשם עבדה. שם בלוד, לבשר
 ב־ וחי לשניים, ואב נשוי ושחור־השיער

 הוא כי סיפר לעליזה אך מאשתו. ניפרד
לאשה. לשאתה לד, והבטיח רווק

 לבקש לעצמו הרשה לעתיד כבעלה
 הרכב את לתקן כדי לירות, 1700 ממנה

 גם ביקש הזדמנות באותה שלו. הצבאי
 כהלוואה לירות, 500 עליזה של מאחותה
 ממנהל- וקיבל ביקש אחר־כך לחתונה.
 של הלוואה ארוסתו־המרומה של העבודה

 מתנת־אירוסין. לה לקנות כדי לירות 2000
 האי־ למסיבת המנהל את הזמין לקינוח
 לפניו ראה למסיבה, זה כשהגיע ״וסין.
 מוכן, היה הכל טוב. מכל עמוס שולחן

 מה, משום שבוששו, החתן להורי פרט
 בוטלו. והאירוסין הגיעו לא ההורים לבוא.
 הוריו כי לעליזה רפי סיפר מאוחר יותר

בתאונת־דרכים. נהרגו
 29ה* בן הדון־ג׳ואן מיד,מה. ׳תיקי

 ביקש אך במעשיו בבית־המישפט הודה
 אל לצרף דורון, אסתר פרקליטו, באמצעות

 בכמה נגדו שנפתחו נוספים, תיקים תיקו
דבו חיים השופט בארץ. מישטרה תחנות

 איש צ׳רטוק, אריה מעורך־הדין ביקש ריו
האלה. התיקים את לאסוף הפרקליטות,

 כי לתובע הסתבר החומר איסוף עם
 וכמה כמה נזקפים אלשווילי של לזכותו

 נוהג הוא וכי פוענחו, שלא ׳תיקי-מירמה
בפב למשל, שיטתי. באופן נשים לפתות

חיי מצה״ל, שערק רפי, הכיר 1976 רואר
 הלך הימים ובאחד שועה לידיה בשם לת

ל סיפר הוא בבת־ים. אחותה אצל לבקר
 מתנה לקנות וברצונו אבד כספו כי אחות

 אחרי לירות. 400 ממנה הוציא כך ללידיה.
 לירות, 20 עוד האחות מידי קיבל יומיים
 משם והוציא רשותה בלי לביתה ניכנס
ב וקסטות רשם־קול במזומן, לירות 1000
לירות. 5000 של ערך

 במישטרה, תלונה נגדו הגישה החיילת
נמלט. עבריין רפי נחשב ומאז

 כשהכיר השתמש בכר המישפחה בשם
 הבטיח לה וגם מקיראון, ממן מתילדה את

 היו הוריו כי למתילדה סיפר הוא נישואין.
 כסף ממנה וביקש בתאונודדרכים מעורבים

 ממנה קיבל פעם מנות־דם. להם לקנות כדי
 זמן לירות. 400 עוד אחרת ובפעם ל״י 700
 כי האוהבת למתילדה סיפר מכן לאחר מה

 לאירוסין. אביו את יביא וכי נפטרה אמו
חזר. ולא אמר

בתח אמזלג בריבונה פגש 1978 בינואר
 של הוריה בבית בתל־אביב. המרכזית נה

 בכר, בשם עצמו הציג החדשה הארוסה
לו היתה כי וסיפר צה״ל במדי לבוש היה

)50 בעמוד (המשך

 לדבריו. בשקט ומאזינה יהורם של לצידו
מלאה. הסכמה שוררת הזוג בני בין

 אורנה משה־דזיד. התינוק עם
היס־ לא אך דואגת, אס היא

.רגועה. היא בבנה, מטפלת , כשהיא רית.

 על אותך, ׳שישגע סיפור לי ש יל
/  יהורם של אישתו שלך, קליינטית /

 לווינשטיין, בבית מאושפזת היא גאון.
לקו בהתרגשות סיפרה צמח,״ של במצב

 ברמת־השרון. במיספרה שלה, לספרית חה
 מקום, בקירבת במיספרה, גאון ׳אורנה

 מתרגשת, לא בבר היא לסיפור. האזינה
 ואל אליה הגיעו דומים סיפורים כי

הארץ. קצות מכל יהורם
 גאון״-בפני ״הגברית את הציגה הספרית

 ׳נואשה אורנה יאך הנירגשת, הלקוחה
 ״תשמעו, :בנוסח השמועה, את מלהכחיש

 לא אני אפילו. גמור, בסדר בסדר, אני
 היחד, לא בביודחולים. שוכבת ואינני צמח

 שסיפרו. כמו קטלנית, תאונת־דרכים ילי
 הביתה בא לא ויהורם במוח, גידול לי אין

 אחד יגבר עם אותי מצא אחד, בערב
 למכונת קשורה אינני מהבית. אותי וזרק

 מגדלת בבית, אני הכל ובסך הדיאליזה
מהחיים.״ ׳ונהניית תינוק

 בת אשתו על המרושעות השמועות
באש התפשטו 38ה־ בן הזמר ושל 19,־ד
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