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לל31.7 עד כו קל(  בוקר. וארוחת ללינה מע׳'מ) ש
 ההורים. בחדר ו 2 גיל עד לילד חינם לינה

חגים) כולל לא - זוגי בחדר לאדם (המחיר
 באמצעות מקום עכשיו כבר לעצמך הבטח

 האדום״ ב״סלע או שלך הנסיעות סוכן |
)059(3171־5 טלפון ■אילת

 נופש חבילת עם למבצע מצטרפת ארקיע
 פרטים מיוחד. במחיר בטיסה משולבת
הנסיעות. סוכני ואצל ארקיע במשרדי

קנופינגטורס של ליוון השנה
*3—י־!1 6״<נבד,ו/ובתגלוס. מלון בתי

הנופש כפר ■מים 10
 באי באתונה סיורים
 בארטריה אוויה,

ש ם,נופ  אמיתי וחלקי
המקסים. באי

טיול+נופש יום 12
 פורטהלי, אתונה,

 שייט החלומות, אי
 יוון באיי וסיורים

ועתיקותיה.

בלה
חופשתו

ביוון
המקסימה

|$463|הוזלמ- | $575מ- החל |
- חינם מצלמה

.1980 במאי 10 עד לנרשמים שי

 הטיולים
 ביוון והנופש

 שתוכל כך מתוכננים
 במקומות לבקר

ם  לטיול, המענייני
 לנוח בספורט, לעסוק

 זמן לך ישאר וגם
ח תחזור לקניות.  ניגו

 חוויות. המון עם ורענן
 תוכל אלו לחופשות

 ילדיך את לקחת
מוזלים. במחירים

,קנזס^גטור□^ __
נ5 *1ז דז1ח9ס 0קו 3 _ _

מפינג בטיול■ 11 מס. חברה ק ה
מרוצים. מטיילים אלפי - נסיון שנות 7

 לבודד,לזוגות בחדרים לבחור תוכל הנופש בכפר
צמודים. ושירותים מירבית בנוחות למשפחה או

ב כי ר מ ה * ס טי רי ה חי מ ם ב לי טיו ס ה ס רון על מגו  מחי
ם בתוקף ם. וכפוף 31.3.80 ליו נויי שי ל

שלו הנסיעות מסובן 80 קמפיובטווס חובות דווש
■ בישראל □,האוהל חוועת

!הצעיר■ לזוגות קוראת ! □
ת לצאת שותפת בחזי הדיור! בנושא מ
!הגדה לספסרי הירוק לקו מעבר הליכוד וממשלת לוי דוד בונה דירות 12,000

 ישראל. של הידוק הקו בשטח להתנחלויות מיד איתנו לצאת דיור במצוקת צעירים לזוגות קוראים אגו
 השכונות עם ברזל של בכפפות המתנהגת הממשלה של האמיתי פרצופה את נגלה כך רק

אמונים. גוש עם משי ובכפפות
 02/241881 — 233064 — 241373 טלפונים ירושלים, היסוד בקרן נמצא הפעולה מטה

ה ימין מארמים: ס ם תנועת מזכיר סוי הלי או  ה
הל אגודת יו׳׳ר כהן עזר יוסף או

במדינה
 )55 מעמה־ (המשך
תיי ציד נתניה, צעירי של תחביב

 הגבר ג׳קי. על גם פסח לא רות,
 שחור שיער רעמת בעל 27וד בן

 דוכן־העדים על עמד וסבוך מסולסל
 וחולצה חומה קורדרוי חליפת לבוש

מסי מאוד נהנה ונראה תואמת,
 דב שהשופטים כך כדי עד פורו.
 גלעדי וישראל בר נחמיה לוין,

 כאשר לפעם מפעם להפסיקו נאלצו
לשיאה. הגיעה עליצותו
ה את במכוניתו שלקח אחרי

 הנדהמים לשופטים להדגים מנסה
ה שעשו הריקוד תנועות את

נערות.
 תספר,״ רק פנטומימה, ״בלי

 וג׳קי לוין, דב השופט לו העיר
 אל ״ניגשתי סיפורו. את המשיך
 כיצד הדגים (ושוב ככה אניטה

הז ובאלגנטיות קידה) מחווה הוא
הת בריקוד לרקוד. אותה מנתי
 והכל אותה ולחבק לנשק חלתי
 נגמר באשר בקלות. מדי יותר הלך

שחיים שאי־אפשר חשבתי השיר

ץ

נאשם) היה שלא אחיהם :(משמאל מזל־טרים וויקטור חיים
הרוחב? מה

 לבית־מלאכה עימן נסע צעירות
 שני עובדים שם יהלומים, לליטוש

 חברו הוא חיים האחרים. הנאשמים
נו והם ג׳קי, של גילו ובן הטוב
 גם ביחד. בחורות עם לבלות הגים
ידידו. עם להתחלק ג׳קי רצה הפעם

ב הנערות צפו בבית־המלאכה
 ושם יהלומים, בליטוש רב עניין
 יבריחו שהנערות כך על דובר כבר

 היה זה ״אבל בגופן. ■יהלומים
לצ ואוהב חיים, אוהב אני בצחוק,

 כדי סתם זה את ואמרתי חוק,
 תמיד נוהג אני ככה רושם, לעשות
בחו עם להתחיל מנסה אני כאשר
שבידו. אמר רה,״

 שהשעה וכיוון שעה, כחצי אחרי
 וכל אחרי־הצהריים, חמש היתד,

 סגורים, עדיין היו מועדוני־הלילה
 יבואו וחיים הנערות כי ג׳קי הציע

 ולשמוע כוסית לשתות לדירתו,
 הנערות הסכימו כאשר מוסיקה.

 יהיה הכל כי ידע לדירתו, לבוא
 בחורה עם מתחיל אני ״אם בסדר.
 והיא שלי לדירה אותה ומזמין

 כנראה שאוכל יודע אני מסכימה,
 חיים את לקח הוא איתה.״ לשכב
במע לבד יישאר שלא כדי עימו
רכה.

במכו עימם פנטומימה. כדי
 ויקטור, גברים, שני עוד היו נית

 מבית איתם שבא חיים, של אחיו
מש סוכן ניניו, ויוסף המלאכה,

 עבור לשבירו סחורה המוכר קאות
 כאשר בנתניה. שלו המיני־מרקט

ו ג׳קי חיים, ירדו לדירה הגיעו
הנו הגברים לשני הנערות. שתי

 למעלה יעלו כי שבירו אמר תרים
שעה. כרבע אחרי

 את סגרתי לדירה נכנסנו ״כאשר
 מנורות שתי והדלקתי התריסים,

 בדיסקוטק. כמו מהבהבות אדומות
 אניטה ליד אני בסלון, התיישבנו

תק שמתי הבלונדית. ליד וחיים
 המערכת. על טרוולטה ג׳ון של ליט
 שיש לה אמרתי לידי. ישבה היא

 ושאלתי בבר, משקאות מעם רק לי
 קמפארי. או ויסקי מעדיפה היא אם

 להם. ונתתי לכולם משקאות מזגתי
 בא הסוער התקליט נגמר כאשר
ו כזה, עדין סלואו עם תקליט
 של תנועות ועשו התלהבו הבנות

 כי בעליל נראה כאן ריקודים.״
 החל הוא ג׳קי׳ את מלהיב הזיכרון
כשהוא דוכן־העדים על מתפתל

 השופט חדר.״ באותו נהיר, ואני
 מדוע ושאל דיבורו שטף את עצר

 וחיים חדר, באותו להיות יכלו לא
 לשכב כבר שאפשר ראה כי הסביר

 את לקח חיים ולכן הנערות עם
עצ הוא ואילו לחדר־השינה, סוזאן

 ישב הוא בסלון. נשארו ואניטה מו
 יותר עוד אותה להרשים וכדי לידה
 אותה גילגל ריקה, נייר פיסת נטל

ב יהלומים עוטפים שבד, בצורה
 זה ״את לנערה. והראה בורסה,
 שלך,״ באבר־המין לשים יצטרכו

 במנוד השיבה היא ולדבריו אמר,.
 בעיות). (אין פרובלם״ ״נו :ראש
 אשר צדדי עניין רק היה זה אבל

שהח לה הסביר הוא מייד. נשכח
 ולכן לה, תכאיב כך הנייר דרת
 חייב הוא הכאבים על להקל ■בדי

 ענתה כך על גם קודם. איתה לשכב
בעיה. זו שאין

 ממנה ביקש הוא כקהל. צחוק
 עצמו והוא בגדיה, את שתוריד

 נוחיות.״ ״לעשות לשירותים: הלך
 לסלון חזר כאשר דקות, שתי אחרי
 וחווה״. ״כאדם ערומה אניטה היתה

 ״היא :ואמר חייך לוין השופט
 ״לא, ?״ אדם היית אתה חווה, היתה

הנאשם. השיב לבוש,״ הייתי אני
ב לה ואמר לשוודית ניגש הוא

אי לעשות ״רוצה הוא כי אנגלית
 של הציורית בלשונו או אהבה״ תר,

אה איתה ״לתנות לוין: השופט
 והתחילה אותי, חיבקה ״היא בים״.
 בסדר, שזה ראיתי אותי, לנשק

 על אותם ושמתי בגדי את הורדתי
 בית־המישפט נאלץ שוב הכורסה.
 של התלהבותו את ולצנן להתערב
ל להיכנס צריך ״לא הנאשם:
 יחסים?״ איתה קיימת פרטים,

 עשתה היא איתה׳ יחסים ״קיימתי
 אני גדולה, הכי בחופשיות זה את

 תנוחות, עשתה והיא עליה, שכבתי
 המגע בתום עלי.״ עלתה גם היא

 אין גוד אר ״יו לדבריו: אמרה,
 לוין: השופט של ובלשונו בד,״
 במגע טוב שאני אותי שיבחה ״היא

המיני״.
 נוסף מיני מגע קיימנו כך ״אחר

החו ערום יצאתי ואז השטיח, על
 המטבח ליד שם להתקלח. כדי צה

 בינתיים שעלה ניניו את ראיתי
 אותו שאלתי ויקטור. עם לדירה

 אניטה, עם לשכב רוצה הוא אם
)64 בעמוד (המשך
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