
 בבית־המישפט שצולמה כפי ,23ה־ בת פינטול, אתיהמישור נערת
 נרשמה מיליונר, בעל לה לצוד החליטה אתי בתל־אביב.

 עצמה. משל שידוכים מישרד לפתוח החליטה דבר של ובסופו בעיר, השידוכים במישרדי
צמרת. לפרוצות גברים בין תשלום, תמורת מקשר, המישרד היה המישטרה טענת פי על

 מישטרת ערכה שעבר הרגיעי ףי*|יומ
הגדו ממיבצעיה אחד את תל־אביב *■
 גויי- ושוטרות שוטרים עשרות ביותר. לים
זימ־ השר מכשירי הופעל■ מייוהד מטה סו.

י י ס י מ־ החתיכה גיעאן, שושנה ^ א
שנעצרו, החשודות בין *■

המישטרה. עם פעולה לשתף סירבה
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בלמים. בחריקת ברחובות שעטו וניידות זמו
 את צריכה היתה תל-אביב מישטרת

 מגיע בחיפה לנשימה. אוויר כמו המיבצע
לכו תורג׳מן, אברהם ניצב המחוז, מפקד
 ביומו, יום מדי כימעט העיתונים, תרות

שו ושל שלו אמיתיות הצלחות בעיקבות
 איבצן, אריה הדרומי, המחוז מפקד טריו.

 כאשר התיקשורת, בכלי נרחב לסיקור זכה
 ידיו, ייגאל סגו־ראש-הממשלה, עם יצא

 טיומקין, משה ניצב רק במצריים. לטיול
 בלתי- דמות נשאר תל-אביב, מחוז מפקד

 הוא שבהו היחידות הכותרות מפורסמת.
 בעיקבות הן האחרונים בחודשים זוכה

 שלמה תל־אביב, עיריית ראש של טענותיו
 מיש- של אזלת־ידה כנגד להט, ״)׳(״צ׳יצ

תל-אביב. טרת
 הוא המפה. על לעלות החליט טיומקין

 בכותרות אותו שייזכה מיבצע, על החליט
 להב־ מישרד על נפלה והבחירה ענק.

 ההכרויות, נושא כי ידע טיומקין רויות.
 ״אכיל״ נושא הוא נכון, אותו מציגים באם
 למין, שנוגע מה וכל העיתונאים, על

עיניים. ומאירות שמנות לכותרות זוכה
 על רק לסמוך רצה לא טיומקין אולם

 במחווה שלו. העיתונאית האינטואיציה
 ל- הפעולה קודם דיווח הוא בלתי־רגילה

מו על עיתונות, ולצלמי עיתונאים־מטעם
 לכוח אותם לצרף ודאג ואתריה, עדיה

הלוחם.
 צעירים, שני היה טיומקין של האוייב
 להכרויות, מישרד על אל־ בבניין שהקימו
 עסקו הטענה פי על אשר נשים, ושלוש
 לעברם. רוכזה האש כל בזנות. בביתן

 השוד, הרצח, מעשי בדרכים, ההשתוללות
 לא אלה כל המאורגן, הפשע הגניבות,

 שריכזה תל-אביב, למישטרת חשובים היו
 האיום, הנגע את לחסל משאביה כל את

 — הישראלית החברה באשיות הפוגע
ההכרויות. מישרד

 ״עסקתי
הבית״ בניקוי

ב ׳המישטרה עסקה שכחיפה עוד ^
 חיתתו את הטיל אשר אנס, של לכידתו •
 שביצע לאחר שלמה, שכונה תושבות על

 ילדה ביניהן נשים, בשש מגונים מעשים
השוט הצליחו שבירושלים ובעוד ,14 בת

- 

 ח״כ של המפוארים למישרדיו מתחת קומות חמשבניין.ארעד
 את יוסיפוב ויצחק אתי הקימו פלאטו־שרון, שמואל

 המיש־ בתל־אביב. ביותר המכובדים המישרדים מבנייני באחד שלהם, ההכרויות מישרד
בתי־בושת. לאירגון מטה היה אל־על בבניין 701 מספר- חדר כי טוענת טרה

 האו״ם, מכוח אלוף־מישנה לעצור רים
 לחמו לירושלים, מטעני־חבלה שהעביר

 פינטול אתי נגד תל-אביב מישטרת שוטרי
 ההכרויות למישרד שותפה נגד ,23ה־ בת

 מיטל- רוזיטה נגד יוסיפוב, יצחק מוניטין,
 שושנה ונגד מאורוגוואי, חדשה עולה מן,

 בניהול חשודות שהיו עזרא, וריבקה גיעאן
בבתיהן. בתי־בושת

 נגד המישטרה של פעולתה שיטות על
העצו מספרת המסוכנות הציבור אוייבות

 בית־המיש- על-ידי ששוחררה היחידה רה
 לשני אם שהיא העובדה בגלל בערבות, פט

 לעזור ״כדי עזרא. רבקה — קטנים ילדים
 אני במסג׳ים. בבית עובדת אני למישפחה

 מסג׳ים בשבוע פעמיים או פעם עושה
 500 מהם וגובה שלי, ללקוחות רפואיים

 טלפן שעבר הרביעי ביום לטיפול. לירות
 באותו טיפול. לקבל וביקש מישהו אלי

 בניקוי־הבית. עסקתי יכולתי. לא הרגע
 לבוא ממנו וביקשתי זה את לו הסברתי

 גמרתי לא עדיין בא. הוא שעה. כעבור
 לו נתתי אותו, הושבתי הבית, את לנקות

קר. משהו לשתות

 הבנתי ולא שאלות, לשאול החל ״הוא
 פתוחה. הזמן כל היתה הדלת פתאום. מה

 ראיתי אנשים. שני בה הופיעו פתאום
 שישב זה על בתימהון מסתכלים שהם

 חשיבות. לזה נתתי לא אז אבל בפנים,
ה לפי היה לא שזה מבינה, אני עכשיו

 התברר כך שאחר שהאיש, שלהם תוכניות
 ככה סתם ישב שוטר, היה הוא שגם לי

בבית. אצלי
 שאלו הם זמן. היה לא לשוטרים ״אבל

 שאני להם אמרתי ואני מישפחה איזה על
 אם אותי שאלו הם כך אחר מכירה. לא
 הודיעו הם שכן. אמרתי עזרא. גברת אני
 לעשות רוצים והם מישטרה אנשי שהם לי

 היה מצאו שהם מה כל בבית. חיפוש
 אצלו אחד לכל שיש כמו טלפונים, פינקס
בבית.

 היה הקטן הילד בעבודה. היה ״בעלי
 לי אמרו הם בבית. שיחקה והילדה בחוץ
ש אותי והאשימו למישטרה איתם לבוא

 היו שלי הנעליים בית־בושת. מנהלת אני
 התנפלו והם אותם לנעול הלכתי בחוץ.

הם נמלטת. עבריינית אני כאילו עלי


