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שרופה ונמצאה
 בביתה .אילו של הופעתו היתד, הכותרת

המ את לקח1 ביקור באותו סימה. •של
רשו לא כלל היא כי לה והודיע כונית

שמה. על מה
 הציע המייעצים, בין שהיה גורליצקי,

 על ולברר למישרד־הרישוי לפנות לסימה
 ״כדאי באמת. המכונית רשומה מי שם

 להיות עשויה עוד ״את אמר, שתבדקי,״
כיל ואכן כדבריו עשתה סימה מופתעת.״

 על רשומה המכונית כי להפתעתה, תה
 במהירות. פעלה היא !ואילך מכאן שמה.

 בכפר- אילן אלי של לביתו נסעה היא
בחז מכוניתה את בחשאי לקחה שמריהו,

הס שאילן לפני עוד אותה, ומכרה רה,
להגיב. פיק

 אילי אמר להניח,״ סביר יסוד לי ״יש
 נודע אילן לאלי ״כי ׳לשוטרים, גורליצקי

 בפרשת לטפל כיצד לסימה ייעצתי שאני
 וחושב עלי כועס כנראה, והוא, המכונית,

 לא אני !נגדו. סימה את מפעיל שאני
 רקע לשמש יכול הסיפור אפל בו, חושד
׳נגנ שלי שהמכונית חשד, שהוא לאיזה

 להפעיל כדי או בי, להתנקם כדי בה
 את להחזיר סימה על שאשיפיע לחץ, עלי

שלה.״ המכונית

 הסכם
^ ת י רו ר בו

תח כי לאילי הודיעה מישטרה ך*
לתחנת הוזמן אילן אלי בפרשה. קור 1 י

 הוא המכונית. אודות ונחקר ה,מישטרה
 של מכוניתו לגניבת קשר כל הכחיש

להא־ אם התלבטו החוקרים גורליצקי.

 ׳ברחוב המישטרה בתחנת שוטרים ך*
 השחקן הופתעו. בתל־אביב הרכבת 1 י

לה כדי בתחינה, הופיע גורליצקי אילי
או רכב. גניבת על שיגריתית תלונה גיש
 סיפור השוטרים בפני גולל מהרה עד לם

 גניבת כי החשד, את שהעלה אנושי,
בו. ׳נקמה מעשה אלא היתד, לא המכונית

 בחורה על לשוטרים סיפר גורליצקי
 פוגש הוא שאותה אזולאי, סימה בשם
 סביב לשיחה אחרי־הצהריים, שישי בימי

 בקפה משותפים, ידידים עם אחד שולחן
בתל-אביב. דיזגגוף ברחוב לב־׳אביב

 לברד שעברה רמלאית, אזולאי, סימה
כמה מזה מנהלת בעיסוי, ועוסקת הגדול
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 מעבדות בעל אילן, אלי עם ׳רומן שנים
נוס וייצוא יבוא ועסקי היי־פי, אודיו
 הפריעה לא ינשד היותו עובדת פים.

 כפיצוי לפרוח. סימה לבין בינו לאהבה
 קנה בחייו, השנייה האשד, היותה על

ור חדישה סיטרואן מכונית לסימה .אילן
שמה. על אותה שם

ת  מכוני
חטופה

 גורליצקי סיפר תחנת־יהמשטרה ף*
שמעו בערך חודשים שלושה לפני כי ■■

דיו הוא די  של סיומו יעל סימה׳ מפי וי
 סיפרה לדבריו, אילן. לבין בינה הרומן
 הפרידה, את שיזמה זאת היא כי סימה

 מפעיל כך, עם משלים אינו הוא וכי
 בין לה. להתנכל ומנסה לחצים עליה

 לחח־ מימנה דורש אילן כי סיפרה, השאר
עבורה. שרפש המכונית יאת זיר

מפ לידידיה, סימה סיפרה מכן לאחר
 אילן לה שעושר, הצרות את לפעם, עם

עץ גיסו חברים אותו. שעזבה מאז  ליי
 לא דבר אך בבעיה, לטפל כיצד לה

 שסימה כך לידי הגיעו הדברים עזר.
 רפד במישטרת אילן נגד תלונה הגישה

גולת־ איומים. בגין ׳,79 ביולי 23ב- לה,

 איש־ של לזו או השחקן, של לגירסתו מין
ה וגם התקדמה, לא החקירה העסקים.
נמצאה. לא מכונית
 ► גורליצקי, אילי של אשתו לדמן, רות
הפר השתלשלות כל על מבעלה שמעה

 רקדנית- השברירית, לדמן רותי שה.
 זועזעה למחול, ובעלודהסטודיו הבלט

להת מנסה מישהו כי המחשבה מן
 העד אנשי כי גם, לד, גודע לבעלה. נכל

 בדרך־ ,לפועל שמוציאים הם לם־התחתון
 שחששה רותי, זה. מסוג ׳נקטה מעשי כלל,

 ינסה כי עליו, השפיעה אילי, של לשלומו
 מבלי בדרכי-של׳ום, הפרשה את לסיים
המישטרה. את יותר לערב


