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סטיגוצקית דיש! ח
שאגד

מאח

שאגר
 המציג מיווזד אמנות ספר

 הוו של ואינטגרלית חדשה
 :ויצירתו האמן
 ושורותיו, שאגל של ציוריו

 ב מוצגים ובשירה, בפרוזה
 יי עיירת גיטבסק, :פרקים

 הכנסו ובתי סמטאותיה על
 . מקום האוונגרד, על פריז

 ;אמנותו התגבשה
 — נוספים ופרקים
 ועולם התיאטרון אהבה,

 תמונות 250
ש אלבום

מ מחיר

 טרמפ תן
לחייל

!לידיים □,העני[ את קח
מקום  שלילית בקורת ב

אישית דוגמא תן
 מתחילה במדינה החיים איכות העלאת

 בן התלויים והפשוטים הקטנים מהדברים
 סובלנות, סבלנות, התחשבות, נימוס, כגון:
ועוד... ועוד יפות פנים סבר

מסך לשמוע נשמח
גבעתיים 1097 ד. ת. חיים איכות למען אזרחים

י ב ת ו ! עו<רה כ ה ז ו ר פ ו
 ילדים, ספרי בישול, פרוזה, שירה, לספרי רעיונות לך יש אם

אלה), ספרים שכתבת ובו׳(או דמיוני מדע
ל: החומר שלח/י נא

ת״א 26243 ת.ד. לאור, הוצאה — ״סער״
!לאור להוציאם האפשרות בדיקת לשם !1

י ב ם ער רי  צעי
ן ז ד ע מו  5 ב

ת ו ב ר ת ה ל ש ד ח
תל־אביב, יי, הס ,רח

_____ 2-9726! טל׳

 15.1.80 שלישי, יום
פתוח: דיון

 צעירים מסרבים מדוע
ל בשטחים לשרת
 אמיר) דני פרשת (בעיקכות

27ה־ קבוצת חברי בהשתתפות
 ג׳ בימי פתוח חמועדון

 בערב 9ב״ מתחילות התוכניות
בערב. 8.30 משעה פתוח המועדון

 הצמרת דוגמנית
 ויתרה לא

ג... על ענו ת ה
 אי־ לבבוש בסתר״ליבו, חולם, גבר כל

 יפהפיה דוגמנית של ליגה את פעם
 בחדר־ סודותיה את לגלות אף ואולי

המיטות.
ו צעיר תל״אביבי לתעשיין קרה זה

 לאחר לפעמים). נשוי (וגם מצליח
 אותו הזמינה קצרה תקופת־היכרות

 שקט ערב לבלות הצמרת דוגמנית
בדירתה.

 ב־ ,כצפוי נמשך, בסלון שהתחיל מה
ה הופתע ששם אלא חדר־המיטות.

 של במיטתה לגלות הנלהב מחזר
 זק״ש. את... הצמרת דוגמנית

 לחדור שהצליח המפורסם זק״ש כן,
ו מצליחות נשים של לחדרי״המיטות

 של למיטתה גם הגיע — מפורסמות
הצמרת. דוגמנית

 מבוקש חימום סדין הוא זק״ש אכן,
 הגל- יתרונותיו בזכות וזאת ביותר,
 לכביסה, הניתן היחידי הוא :עדיים
 וניתנת הכפול, הבטחון כשיטת מיוצר

 שנים. 3ל־ אחריות לו
 ליהנות שיודעת הנ״ל, הצמרת דוגמנית

 לוותר מוכנה שאינה סיפרה מהחיים,
 למיטה בחורף להיכנס התענוג על

זק״ש. עם חמה
 להעיד, מוכנה היא האישי מנסיונה
 במיטה. ביותר הטוב הוא שזק״ש

 נשמע וה — זאת אומרת וכשהיא
(מ.) משכנע.
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התנ״ך.
צבעוניות 77 מתוכן מרהיבות,

 מספר יותר הרבה וא
 האלבום הופעת לרגל זר

ל״י 2,160

במדינה
כי ר ם ד ח״

בחחנה־תמרבז׳ת ית1י0
 אופגועים עד חתיכות

 סיני 7אוב בעתיד תבאנה
בטלפון. הזמגח לפי לבתים,

 לא זה פרוטקשן, לך יעשו ״משוגע,
 את החברים הזהירו אינפלציה,״ יש הזמן,
 בן הנמרץ הסטודנט אולם בן־יקיר. רימון

 מיסעדה פתח הוא ועשה. החליט 26ה־
בתל־אביב. התחנה־המרכזית בלב סינית
 וחיוך כחולות עיניים בעל חתיך, הוא
 מישרד לו היה כבר 22 בגיל לבבות. שובר

 מנהל שהוא לאב, כבן לעמילות־מכס.
 ועשה לאוניברסיטה רימון הלך בית־ספר,

 עכשיו ובמדעי־המדינה. בהיסטוריה בי־איי
 אינו חודש כבר אבל תיקשורת, לומד הוא
המיסעדה. בגלל ללימודים, בא

 וראה בחוץ־לארץ הרבה הסתובב רימון
 שעוברים קח־ולך, בסימון המיסעדות את

 כשהיה ביום. אנשים ואלפים מאות בהם
 בתחנה־ שעות להסתובב נוהג היד, קטן

 מגוריו. למקום בסמוך בתל־אביב, המרכזית
 שישי ביום לתחנה בא ״הייתי :רימון סיפר

 מהשקט ומתפעל במקום משוטט בערב,
 לבסיס, לחזור צריך כשהייתי ואז, והנקיון.

 איך ורואה בא הייתי בערב, שבת ביום
בביני־אדם. הרחובות מתמלאים לאט לאט

סי מיסעדה לפתוח כשהחלטתי ״עכשיו,
 לעצמי וחשבתי ההיא בתקופה נזכרתי נית,
 תל־ של הצ׳יינה־טאון זאת המקום. שזה

 כאן עוברים שאם יתכן לא זה אביב.
 אלי. יכנסו לא הם ביום אנשים מיליון

 מסודר אהיה אז אלי, יכנס קטן חלק ואם
בחיים.״
 תוך ועשה. אמר, קטן. חרושת ביית־

 ארכיטקט, הביא מקום, שכר קצר זמן
תאילנ ומגישה טבחים שלושה שכר ריהט,

 מבשלים איך ברצינות ללמוד והתחיל דית
כל לו הלך כשלא בהתחלה, סיני. אוכל

 ״האמת תירם. מרק לבין שקדים עם עוף
 התוודה. מישחק,״ כמו הכל רואה שאני היא

 את להקים גדול יותר אתגר יש ״בשבילי
 הכלכלי במצב הרגליים, על המיסעדה

באוני שני תואר לעשות מאשר הקיים,
 אני מהבית יוצא כשאני פעם כל ברסיטה.

לעבוד.״ לא לשחק, הולך שאני מרגיש
מל היא עכשיו שלו התורנית החתיכה

 בגללה טום. בשם חמודה תאילנדית צרית
״להו שלו. הקודמת החברה עם גמר הוא
 יוצא. אני מי עם איכפת לא שלי רים

 אנחנו אז בחוץ־לארץ. שלה וההורים
חיים.״ עושים

ש פט מי
3ד ש״רווח
 ורצה מצפון מגקיפות סבל העד

 כמעט בכד לגאשס. לעזור
מוצא א77 לסבכו הצליח

 של ״הבולדוזר״ רדון, אלי עבר מאז
הפרי כמעט שם נפסקו לחולון, המישטרה,

 הפורצים, את לגלות הצליח רדון צות.
 ובמיק- הגנובות הסחורות אחר להתחקות

לבעליהן. להשיבן רבים רים
 הסיפור גם דרוך ״פשיטת מעוללות

הבא.
 על, אל־ עובד ),24( צעיר ריבקין, מיכאל

 אחת עם לדין נתבע לילד, ואב נשוי
 קנה כי נאשם הוא הפורצים. מחבורות

 מקלטי־ שלושד, לוי, רוני לבית, משכנו
 לירות חמש־מאות של במחיר ישנים רדיו

ה לו ייחסה הנמוך מחירם בגלל האחד.
גנובים. היו כי הטענה את תביעה

 לאלקטרו־ מעבדה בביתו החזיק מיכאל
 מפעם מכשירים לתקן נהג ובד, ניקה,
 מלוי שקנה מכשירי־הרדיו את גם לפעם.
לחברים. ברווח אותם ומכר במעבדתו תיקן
המקל את שמכר במישטרה סיפר לוי

 אף בית. באותו המתגורר למיכאל טים
ה־ גנובים. הם כי לו אמר שלא הצהיר

טיס וחברתו כן־יקיר מיסעדן
תאילנדיות״ רוצים ״כולם

 מהם אחד רעיונות. כמה חגה הוא כך,
 הזמנות מקבל הוא המישלוחים. רעיון היה

 בעתיד הביתה. מישלוחים ושולח בטלפון
 על חתיכות כמה להעסיק מתכוון הוא

 הוא המישלוחים. את שתבצענה אופנועים,
 אותה ולהפוך המיסעדה את לסגור מתכנן

 הזמנות לקבל רק — קטן לבית־חרושת
ולשלוח.
 והציע קיבוצים כמה עם התקשר רימון

 עם יבוא, רק והוא סיני אוכל שיקנו להם
 תפס. וזה האוכל. את ויבשל הטבחים, צוות

קיבוצים. בכעשרה ארוחות הכין עתה עד
 פשוט,״ היה ״זה ז התפריט את בחר כיצד

הסי המיסעדות לכל ״נכנסתי מגחך. הוא
 כך אחר תפריטים. וגנבתי בתל־אביב ניות

 בעיני חן שמצא התפריט את הרכבתי
 שאני בגלל זול זה אחוז. 25 והורדתי

ההוצאות.״ את יכסו שהמכירות מאמין
 ולומר במיסעדה יושב הוא הפנאי בשעות

בין מכין הוא שיעוריו את סטטיסטיקה.

 קבלת על לדין מיכאל את העמידה תביעה
גנוב. רכוש

 הכין מקרין, דרור ריבקין, של סניגורו
 היה מיכאל כי ידע הוא פשוטה. הגנה
מכשי את קנה וכי שונים, מכשירים מתקן

 בסיפורו מלאה אמונה תוך מלוי, הרדיו רי
 סיפר כחשמלאי־רכב, העובד לוי לוי. של

מוש ברכב מקורם שהמכשירים למיכאל,
 בעליו על־ידי הוחלף מהם ואחד בת,

 זול. מחירם היה לכן חדש. רדיו במכשיר
 בהסבר לחשוד סיבה כל היתה לא למיכאל

 הוא העבירה של שעיקרה ומכיוון זה,
 מיכאל עבר לא גנוב, שהרכוש בידיעה

עבירה. כל
של כשקו־ההגנה תפקידים. החרפת

 לבית־ וסניגורו מיכאל הגיעו מוכן, הם
 לוי, הפתעה. להם חיכתה שם המישפט.
 מכלי- בגניבות חלקו על בינתיים שהורשע

את שסיבך על מצפון מנקיפות סבל רכב
)56 בעטור (המשך

2210 הזה העולם52


