
והפכה כנפיים, מאוד מהר לה עשתה כולה הפרשה

.לוי ושימשון החיילת
ידידת־החבר עס

 הזוכה הוא הפרשה של האמיתי הגיבור אולם רונה.
 ״איש־ששת-אלפי- לאחרונה המכונה שימשץ, בהתערבות,

 איש אוסטין, סטיב של תוארו מישקל על השקלים״,
ששת־המיליונים.

 המשך. גם יש אז לכם, מספיק לא עוד זה כל ואם
 את לקלקל כדאי שלא ושימשון איציק החליטו הכל אחרי

להת־ כדי הפרשה. בגלל שביניהם השנים רבת החברות

החתוס ההסכם
ממנת־אמת בלי

:: ־:_ . . . ___ השניי □ין
 ונזרקה לגזרים נקרעה זו טיוטה איציק. של בביתו טה בנו־ קטסטרופה. ממש זה בראש היום לנוער שיש מה

נתגלו וכאשר הגזרים, את חיברה איציק של אמו אך לפח. לקחת ממליצה מאוד שאני סיפור, בשבילכם לי יש זה שא
השמיים. לב עד שערוריה לבנה עשתה הפרטים לה מבטיחה אני הפעם אותו. שקוראים לפני ארוכה נשימה
:קדימה אז ז מוכנים ממש. מפוצץ חומר

מרכז־הכרמל, של בבתי־הקפה ביותר המדובר הנושא היא, כיום בחיפה ביותר המשגעות החתיכות אחת
החבר׳ה המקומיים. והחתיכים החתיכות של מקום־המיפגש השנתיים במשך יש זו לחיילת .20 בת בלונדית חיילת

פר־ שמועד הסכום, את לשלם מתכוון איציק כי מספרים חיפאי סטודנט סגל, איציק בשם צמוד חבר האחרונות
האח האגורה עד ,1980 ביוני 30ל־ בהסכם נקבע עונו (שמ״ם). כשוטר־ממלא־מקום מעבודה המתפרנס ,24 בן
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 שחקן ילדי, שימשוך בשם מילדות חבר יש לאיציק
 כל שלמרות זה, שימשון חיפה• במכבי לשעבר כדורגל

 ידוע מתפרנס, הוא ממה לגלות הצלחתי לא המאמצים
בחיפה. 1 מס' כנער־השעשועים

 לאיציק נודע כחודש שלפני אלא בסדר. הכל כאן עד
 איציק, החיילת. עם קרניים לו מצמיח שימשון, שחברו,
 זו חברתו. עם הנושא את לבדוק מיהר מזעם, הרותח

 לאיציק נשמע וסיפורה שימשון, עם קשר כל הכחישה
 בשים־ איציק כשפגש אולם, לה. שהאמין כך כדי עד אמץ
 שכלל בעיניים, ניצחון של כזה חיוך מין לאחרון היה שון,
 אינו ששימשון איציק כשהבין איציק. בעיני חן מצא לא

הח ולחיילת, לו שיוחס מה את להכחיש כלל מתכוון
לפעול. ליט

 למיש- לפקולטה הבאה בשנה לעבור עומד איציק
 הטלוויזיונית בסידרה כמו עליו. משפיע כנראה וזה פטים,

 לשים- והציע דף־נייר איציק הוציא הגלימה, אחר המירוץ
 את הביע שימשון במקום. בו ביניהם חוזה לערוך שץ

ההסכם. את לכתוב ישב ואיציק הסכמתו,
 המיוחסים אינטימיים, פרטים של שורה מגולל ההסכם

 להכחיש. שימשון טרח לא שאותם ולשימשץ, לחיילת
(פו בגלאי־שקר להיבדק שימשון התחייב ההסכם לפי

 ביחס אמת, דובר שימשון יימצא שאם הוסכם ליגרף).
 ואם לירות. אלף 60 איציק לו ישלם האינטימיים, לפרטים

הסכום. אותו את לאיציק הוא ישלם שקר, דובר יימצא
 שהחיילת ״במידה כי הקובע סעיף הוסף גם לחוזה

 במכו־ להיבדק שימשון יצטרך לא הדבר, נכץ שאכן תודה
 אלף 60 — הנקוב הסך את ישלם ואיציק נת־אמת,
 עדים, שני בנוכחות ההסכם על חתמו הצדדים שני לירות.״
הם. גם שחתמו

 לה יצא הדברים, הגיעו לאן עד לחיילת נודע כאשר
 אכן כי איציק באוזני הודתה והיא מהמיפרשים, האוויר

 אמו לידיעת הפרשה הגיעה בינתיים מעולם. דברים היו
טיו- על קודם נרשם החברים שני בץ החוזה איציק. של . 50

רוי שימשוך
באילת משולש בילוי

סגל איציל,
אלף 60 במחיר אמונה

 מי ואת באילת, שבועות כמה לבלות השניים ירדו פייס
 לחשה קטנה ציפור ו החיילת את לא אם עימם לקחו

 חיים ועשו החוף על ביחד התגוררו שהשלושה לי
ז מזה טוב יותר סוף יש — תגידו ועכשיו משוגעים.

תו ־־פא■ ___ . חבר ת ש החייל
נערך ואיך ביותר, הטוב חברו ע□ בו בוגדת


