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אותה שתפס אחרי הדוגמנית, מאשתו להתגרש בדעתו איתן עדיין

 למרות כי מודה חנית אולם מחבריו־מנהליו, אחד עם בו בוגדת
 בעל אגד נהג אבי, את חושבת עדיין היא הידיד, עם שלה הרומן
נגדו. התלונה את לבטל וביקשה אידיאלי כבעל נאה, הופעה

 !שאוה זויפה העיז
בחבות הדוגמנית

 שפגשה אגד נהג לאבי, נישאר. מהצבא
באוטובוס. בנסיעה
עי בראיון חנית סיפרה שנתיים לפני
 וגירושין בגידות על שמועות ״יש : תונאי

 וטענו לזונה׳ אותי הפכו דוגמניות. של
 או־טדטו ושאנחנו פילגשים, יש שלבעלי

 את יודעים אנחנו כי צחקנו, מתגרשים.
יחסינו.״ טיב

 לפני הרבה עוד הסתיים הזה הצחוק
 פרץ כישאבי שעבר, השבוע של המיקרה
שמצאה. כפי אשתו את ומצא לדירתו
 מעכו צעירה התלוננה חודשים כמה לפני

 אותה שלקח בשעה אותה אנס אבי כי
 ימים, 10ל־ נעצר אבי במכוניתו. בטרמפ
עליה. חשך חנית של ועולמה

 שעבר, בשבוע התחיל אבי של מישפטו
 בחברת אשתו את שתפס אחדי ימים כמה

חברו.
 ידיד וחנית אבי גילו תקופה באותה

 מנהל טורצ׳ין, יעקוב זה היה צרה. לעת
ב אגד של והשרותים השמירה ,ישרות

 טורצ׳ין, אבי. של הבוסים אחד ירושלים,
 הקסים מרשימה, חיצונית חזות בעל גבוה,

 הוא רבות. בשנים ממנו הצעירה חנית, את
 לאבי, ערבות על חתם משבר, בעת עזר

 לבני־הזוג. חיבה וגילה עורך־דין לו שלח
 ואבי, וחנית ואישתו יעקוב הזוגות, שני

 גילה מסויים בשלב ביחד. לצאת התחילו
 מאשר יותר באשתו מתעניין מיטיבו כי אבי
 מנהלת חנית כי לחשוד התחיל הוא בו.

 לספר ודאג יעקוב, עם ׳רומן גבו מאחורי
 שכר הוא יעקוב. של לאשתו גם כך על
בחיפה. פרטיים בלשים של שרותיהם את

 לחנית. מלכודת אבי הכין שעבר בשבוע
 שנערך אגד לנהגי קורס על ידע הוא

ו- תל-אביב, שליד הקאונטרי־קלוב במלון

ש הפרטים לגבי חלוקות דיעות ,ך*
 ׳שפרצו הגברים, שלושת לעיני התגלו 1 ן

 מרקיש פרץ ברחוב לדירה שעבר בשבוע
הס יש ׳תיאורים כמה על אולם בחיפה. 16

 לפנות 1,30ב־ שאירעה הסצינה כללית. כמה
 איטלקי סרט מסרט. כאילו נלקחה בוקר

מסויימים. בבתי־קולנוע המוצג הסוג מן
 פרץ בנקובסקי, (״אבי״) אביהו אגד, נהג

 ספק ידידים ספק שניים, עם יחד
 את מצא שם שלו, לביתו פרטיים, בלשים
 של 1 מס׳ הדוגמנית היפהפיה, רעייתו
השאי שלא בצורה בנקובסקי, חניית חיפה,

 שהה עימד. יחד לדמיון. מקום הרבה רה
טורצ׳ין. יעקוב לעבודה, חגרו בביתו

 מ־ מאחת אקדח טורצ׳ין שלף כאשר
 באותו שכיסה היחידי אביזר־הלבוש גרביו,
 ה־ הפכה התחתון, גופו חלק את הרגע
 קולו נשמע וכאשר למותחית. מנועזית סצינה

 ונש־ !״אותך ארצח ״אני צועק הבעל של
 אלא צורך היה לא להשתולל, התחילה חנית

לבמאי. לקרוא
 דקות כמה לדירה שנכנס עד־ראיה, סיפר

 השכן והבלשים, הבעל של הפריצה אחרי
 של ביותר הטוב ידידו סטפנסקי, יעקוב
 שחנית מזמן לי סיפר כבר ״אבמזו :הבעל
 מדוכא, היד, הוא לו. האמנתי לא בו. בוגדת

 יקבלו וחנית, הוא ששניהם, לו והצעתי
הקל לי השמיע אבי פסיכיאטרי. טיפול
 קולה את בבירור שומעים שבחן טות,

 יחסי-מין, מנהלת היא כאשר חנית, של
 באותו נכנסתי כאשר איתו. לא שזה וטען
 מקרנה השולחן על ראיתי לדירה, לילה

 היה טורצ׳ין יעקוב סרטי־מין. שהקרינה
 ערומה וחנית התחתון, גופו בחצי ערום

לגמרי."
 תלונה

ס על אונ
שנים. חמש כבר נשואים ואבי נית ךי

 לכן,״ קודם שנים ארבע הכרנו ״אבל י י
השבוע. סיפרה היא

 ואחרי שנה, 26 לפני מפולין עלתה חנית
 מישפחתה עם עברה בקיבוץ תקופת־נסיון

שיהדזירח אחדי #ויד גזילה, שט לטיבעו־ן,
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11111 1!1 1 ן 1)1 שארע מה על גירסות כמה יש לחנית !,יי * ■יי■ י ■ ייי1י לבין בינה שמבר, בישבונו לילה באותו י
*'חטים לה וויו כי מודה חנית בגולה. לבין טוויצ׳ין יעקוב ׳מאהבת,

 בסרטים בדירתה ביחד ■איתה צפה הוא כי מודה ואף טורצ׳ין עם
 טוענת אך ערום, התחתון גופו חלק כאשר פורנוגרפיים

בגדיו. את לו שתכבס כדי הלילה חצות לאחר אליה בא הוא כי


