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במיטה...

 חנוכה את תשכח לא א. רינה
השנה.

החו מלילות נאחד קרה זה
 והקרירים. הגשומים רף

 הסתיימו הטלוויזיה תוכניות
 ללכת התכוננה א. ורינה
לישון.
 הרימה השינה, לחדר נכנסה

תד קריאת ו... השמיכה את
 מפיה. פרצה המה

 את ראתה היא לסדין מתחת
 :ספק כל לה היה לא זק״ש.

 המפורסם. זק״ש היה זה
 הטובות, מחברותיה אחת

 צעיר למנהל באושר הנשואה
 לה גילתה אפילו ומקסים,

 בחדר אורח-קנע הוא שזק״ש
 שלהם. המיטות

 לחדר- זק״ש הגיע איד אבל
 פשוט ז א. רינה של המיטות

 להפתיע החליט בעלה מאוד.
 מקורית במתנת-חנוכה אותה
 זק״ש. סדיו״חימום וקנה
 מה יודע א. רינה של בעלה

 סדין- את קנה הוא לקנות:
 סדין״ ביותר, הטוב החימום
לכבי הניתן היחידי החימום

 אחריות עם סדין־חימום סה,
 בשיטת והמיוצר שנים, 3ל־

 הכפול. הבטחון
 סדין־חי- של החשמל צריכת

אגו 10 רק היא זק״ש מום
הת לא א. רינה ללילה. רות

 כהרף־עין זינקה היא אפקה.
 לומר, מיותר המיטה. לתוך

 קשה לה היה בבוקר שלמחרת
 של מסדין־החימום להיפרד

 המעורר השעון אפילו זק״ש.
.. לא ר. עז

ת״א! סניף — של״י
 הציבור את מזמין
 של״י, במועדון להרצאות

,60 בוגרשוב רה׳
280807 טל.

 8.30 שעה 14.12 א׳ ביום
ירצה: כערב,
אבו־חיט שאהד

 טירה מכפר
המשא: על
 הפוליטית הזירה

 הערבי ברחוב
 כנס איסור לאחר

— נצרת
רק״ח של מעמדה

 8.30 שעה 21.12 א׳ כיום
ופסל הצייר ירצה כערב,

קידר דו
:כמשא

והאמנות המציאות

 כל מתקיימות קבועות הרצאות
 בערב. 8.30 בשער, א׳ יום

 תישלח ההרצאות רשימת
המעוניין. לכל

אח״מ _
)22 מעמוד (המשך

 בחיוך פניו את מקבלת מויירה
 אליו לבוא נוהגת לא היא רחב.

 מקומה את רואה היא למיגרש.
מה סובלת שהיא מפני לא בבית
 אלא המאמן,״ של ״אשתו כינוי
 לנשות דוגמה להוות שעליה בגלל

 במיג- תימצא היא אם השחקנים.
ה ואז האחרות, גם תבואנה רש,

חברתי. לאירוע יידמה אימון
 להרצאות מקשיבה היא בבוקר

 תל- באוניברסיטת בארכיאולוגיה
יוש היא הערב לשעות ועד אביב,

להת למדד, היא לבעלה. ומחכה בת
נדו של שנד, 30 אחרי לזה רגל
עימו. דים

בטי בוחל אינו שהמאמן מסתבר
 לביתו מגיע שהוא ברגע המרה. פה

 מכין הוא הטלפון, משיחות ומתפנה
 אחר־כך ורק שרי כוסית לעצמו
 אישתו. בחברת הערב את מתחיל

 עד חברים עם לבלות נהנים הם
שנוש למרות המאוחרות, השעות

 לענייני גולשים תמיד השיחה אי
הת לא שמעולם ״אנשים ספורט.
 מומחים,״ הופכים בכדורגל עניינו
 דיעה. בזה יש ״לכולם מנסל, טוען
אותה. לי להשמיע מתעקשים והם

הכרות

פל זוג ^  לראשונה נפגש מנ
 אז שרתו שניהם שנה. 30 לפני 1 י

באוסט בבסיס בריטיים כחיילים
לר מאוד אהב מנסל סמל ריה.
 של מועדוני-הריקודים אך קוד,

 משל יותר טובים היו הטוראים
למו לחדור להצליח כדי הסמלים.

 נהג הוא חפץ, שבו הריקודים עדון
 דרגות. ללא אחד מיקטורן לשמור

 את הכיר במת־הריקודים, על שם,
 מעיר והוא מלונדון היא מויירה.
 שבתה ״היא מנצ׳סטר. ליד צפונית

 ונישאנו ראשון ממבט עיני את
המ מספר הצבאי,״ השירות בתום
אמן.
 — נשואים בנים שני לנו יש

 בבחא- גר ,29 בן סטיוון, הבכור,
 אי- שבד, האחרונה הארץ זו ריין.
 עזר והוא כדורגל, קבוצת מנתי

 שם מנהל הוא היום כמאמן. שם
הביטאט. רהיטים חברת

,24 בן ניקולאס, הצעיר, ״הבן
 בסארי־לנקד, אשתו עם עתה גר

 סרוג׳ני, ההרה, ואישתו (ציילון),
לסבא.״ בקרוב אותי תהפוד
 מנסל היה הצבאי השרות עד
 הפך אחר־בך חובב, כדורגל שחקן
מא יותר ומאוחר מיקצועי, שחקן

 הנדודים תקופת התהילה כך מן.
 בהולנד, אימן הוא מישפחתו. של

 לארצות־הברית. עד והגיע אנגליה
מוע מטעם לישראל בא 1965ב־
מרד את להחתים כדי בוסטון דון
 עבור שפיגל וגיורא שפיגלר כי

 בארץ החלד, אז אולם מועדונו.
 לא והחוזה ששת-הימים, מלחמת

לפועל. יצא
מגטליות
ים־תיכונית

בישר לשרות כהבנה אילו ^
 ה־ המנטליות עם ולמיפגש אל *

וב ביוון מנסל אימן ים־תיכונית,
לרא הפיר זו בתקופה תורכיה.

 ועצבים מתח של אווירה שונה
 להתחיל לו יעץ חבר באימון.

 ״יום מהמתח. להשתחרר כדי לצייר
 הצבעים כל עם הופיע הוא אחד

 מיכחול לי ודחף הדרושים, והכלים
 לצייר הנוהג מנסל, נזכר ליד,״
החופשי. בזמנו

 אחת מחשבה אותו מטרידה היום
 למישחקי לעלות יצליח האם —

 ״רק .1982 בספרד העולמי הגביע
הק רצון את להשביע יוכל קוסם

הנבח מאמן אומר בישראל,״ הל
נצ ״אם ישראל, של הלאומית רת
 כולם יאמרו לגמר, לעלות ליח

נפ ואם מצויינים, היו שהשחקנים
 גרוע. היד, שהמאמן יאמרו סיד,

להצליח.״ לי חשוב

4$

 פנדו, משה של קברו ליד • י שהצטופפד, הקטנה חבורה ך*׳
 לרגע הופרעה השבעה יום לרגל

 לווייה משתתפי על־ידי מתפילותיד,
 נעצרו המלווים למקום. שהתקרבו

 הביאו הם אחדים. קברים במרחק
 בני שאלתי. שימעון את לקבורה

 את אלה הכירו לא החבורות שתי
 שצפו המישטרה, אנשי אולם אלה.

 האמת את ידעו מרחוק, בנעשה
 הרצח אחרי בלבד שבוע המוזרה.

שא נרצח פנדו של המסתורי
 חשדם לפי סכין. בדקירות לתי

 היה המישטרד, חוקרי של המבוסס
 והגורל פנדו. של רוצחו שאלתי
בבית הניחם אשר הוא העיוור

רעהו. ליד איש ר,קברות,
 היו הצעירים הקורבנות שני

ב הסתובב פנדו שונים. טיפוסים
 צבר הוא מנעוריו. עבריינית חברה

 בבתי- ויוצא נכנס והיה הרשעות
הש שנרצח לפני חודש רק כלא.

 מאסרו בעת ממושך. ממאסר תחרר
 רופא, אלברט עם אחד בתא ישב

מהתפוצצות הכלא בתא שנהרג

ח מ■ צ  ו
 קצין את

ח צ 11 - הביטחון
או שביו

 פצעים נגרמו עצמו לפנדו רימון־יד.
בילבד. קלים

 לשכונת חזר השתחרר כאשר
 חיתיתו את מפיל והחל שפירא,

 האנשים. יתר בין השכונה. בני על
 גם היו בשכונה נטפל שאליהם

 אחד יום טהראני. מישפחת בני
ה אחד של מדובנו אבטיח נטל

 תוך לשלם וסירב טהראני, אחים
 של לביתו בא למחרת איומים.

 ביתו את ממנו ודרש טהראני דויד
 בתחנה־ שלו הסדקית דוכן ואת

ו איומים השמיע הוא המרכזית.
לחזור. הבטיח

אקדח
שלוף

 ביוני 13ה־ שכת, מוצאי ך
 ממכוניתו פנדו יצא השנה, ■י•

 מועדון־ ליד מאוחרת, לילה בשעת
 קרא מישהו ביפו. נובמבר הלילה

 יריות, נשמעו סמוכה. סימטה אל לו
במקום. מת נפל ופנדו

 וה־ היורה, את ראה לא איש
מי כל את עוצרת החלד, מישטרה

 הרשימה פנדו• עם מסוכסך שהיה
 שבוע ובמשך מאגד ארוכה היתה
 לעבור המישטרה הספיקה לא ימים

 בדיוק ואז, פנדו. שונאי כל על
 נרצח פנדו, רצח אחרי שבוע

שפירא. בשכונת בית בחצר שאלת־
יפר,־תואר. בחור היד, שאלתי

 לו והיתה פלילי, עבר לו היה לא
 כקצין- עבד הוא וילד. יפר, אשה

 בוגר והיה החשמל בחברת ביטחון
 היה שאלתי קרבית. צבאית יחידה
 ילדותו את ובילה רך, מגיל יתום
קרו שהיו טהראני, מישפחת בבית
 ה־ לבני מאוד התקשר הוא ביו.

 על טובה להם והכיר מישפחה,
אליו. יחסם

 לעזור הזדמנות בכל נהג הוא
ב משפץ שהיה טהראני, לדויד
 שפירא. בשכונת ביתו את עצמו

 סיום אחרי לשם בא היד, שאלתי
 דודתו בן עם ועובד מישמרתו,

 שני היו לפעם מפעם בריצוף.
 ויושבים מעבודתם נחים הגברים

ל שהגישה צוננת, בירה ללגום
טהדאני. של אשתו צפורה, שולחן

 21ה־ בשבת, ,10.30 בשעה בערך
 ושני לישון, ציפורה הלכה ביוני,

ולשתות. לעבוד המשיכו הגברים


