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 הבית נהדרת. עקרת-בית ״היא
 כולם בצהריים ונקי. מסודר תמיד

 בכל ביחד. השולחן סביב אוכלים
היל את ושולחת קמה היא בוקר
הו אחרי אפילו לבית־הספר, דים
בוקר.״ לפנות 3ב־ שנסתיימה פעה

 הישראלי הצבי
הטוב

 עמירם, על שנשאל מי ל ^
 ומופנם שקט כאיש אותו ראה

מ יותר חווה. של האישי וכמנהל
 עציוני מרים לומר. ידעו לא זה

 היה נהדר. בחור ״הוא מוסיפה:
 עמירם ובצנחנים. נוער בתנועת

 של הטוב הישראלי הצבר הוא
היפה. ארץ־ישראל

 ממשי' ביחד,״ הזמן כל היו ״הם
 אותו שיתפה ״חווה עציוני, כה

 היה תמיד מנגינה. בכל שיר, בכל
 אהב עמירם אם מאוד חשוב לה
לא." או השיר את

 ביי־ אשד, היא אלברשטיין חווה
 שדחף זה היה עמירם מאוד. שנית
 ולהתחדש. לשנות להעז, אותה
 לעמי־ אך החומר, את בחרה חווה

 היה הוא בהצלחתה. רב חלק רם
בה• שהאמין האיש

 כי פעם שאמרה המופנמת, חווה
 שהיא משום להצטלם שונאת היא
לעי זקוקה היתה פוטוגנית, לא

 של להצעתו להיעתר כדי רב דוד
סי בסירטו להשתתף לויתן נדב
ש־ עמירם זה היה אינטינזי• פור

 גבוהה משכורת היא הפקה ומנהל
ביותר.״

ם י נ ו י ל  מי
ם בי ר

ה נובע עציוני מרים דעת ■4
 העובדה בגלל ביחסים משבר •

עו אינה חווה האחרונה שבתקופה
 הסרט את שסיימה אחרי בדת•

שב חווה, מותשת. שהיא הרגישה
 תקליט הוציאה האחרונות שנתיים

 בהצגת הופיעה היימן, נחצ׳ה עם
ב שיר שלה היחיד בערב ילדים,
הש שירים, ספר הוציאה מתנה,
שבו ראיונות ערכה בסרט, תתפה
בקונצר והופיעה בגלי-צה״ל עיים
 היתד, אלה כל אחרי בחד׳ל. טים

מוחלטת. למנוחה זקוקה חווה
 חודשים כמה על דובר בתחילה

המנו תקופת בינתיים אך בלבד,
 עד שעבודתו עמירם, נמשכת. חה

הופעו בקצב תלוייה היתר, עתה
 מובטל עצמו מצא חווה, של תיה
 עסק לבנות החליט לכן הוא. גם

בחווה. תלוי יהיה שלא כדי משלו,
 מתכננים חודשים כמה כבר

 ומשקיעים אמדורסקי בני עמירם,
 של המחודשת פתיחתו את נוספים
 דורש המקום שיפוץ ביפו. החמאם
תוכ רבים. מיליונים של השקעה

 את לחדש היא השניים של ניתם
 כוכבת־ תהיה חווה שבו המקום,

 ל־ קבועה אכסנייה ושישמש הבית
 החיוור, הגשש כמו אורחים אמנים
ועוד. בנאי יוסי לביא, אריק

בני־הזוג בין שהמשבר כנראה

אלכרשטיין אם
מצטברת עייפות

 על להתגבר אותה לשכנע הצליח
מר תפקיד לגלם ולהעז מעצוריה

בסרט. כזי
שמו נפוצו הצילומים במהלך

וה חווה של יחסיהם כאילו עות
 מיק- יחסים מסתם יותר הם כימאי

 שיתמוך מה היד, לא אך צועיים.
 שקרה שמה יתכן אלה. בשמועות

 אנשים שניהם ונדב, חווה בין
 שקורה, מד, הוא מאוד, רגישים

 ובימאי. שחקנית בין בדרך־כלל,
 המיק־ שברוב ריגשי, קשר נוצר
הסרט. צילומי עם מסתיים רים

 מכל זו אפשרות שוללת עציוני
 וזה שנה, לפני היה ״הסרט וכל.

ל נפרדים הם רלבנטי• לא בכלל
 רוצים רק הם בלבד. נסיון תקופת
ביניהם.״ היחסים את לבחון

 האפשרות את מבטלת גם עציוני
 מברווזון שהתפתחה חווה, שאולי
נפ ופורחת, יפה לאישה מכוער

שנוצ פערים בגלל מעמידם רדת
 ״גם הצלחתה. עקב ביניהם רו

 שלו,״ במיקצוע התפתח עמירם
 מאוד, מיקצועי ״הוא מרים, אומרת
מעו ותאורה קול לטכנאי ונחשב

 השניים, שבין שהפערים כך לה.
ב יחד עבדו הם גדולים. היו לא

 מתפעל של כשמשכורת הפקות,
י "

 מיק־ חילוקי־דיעות רקע על פרץ
 כמובן, גם, ייתכן וכספיים. צועיים
 הזמן כל החיים ועמירם, שחווה
 לעבודה ומחוץ בעבודה — ביחד

מזו. זה להתאוורר בצורך חשים —
באו לגור ימשיכו וחווה עמירם

נפר בתים בשני רק סביבה, תה
 בתוקף טוענת עציוני מרים דים.

 בחיי־ שקורה חולף משבר שזהו
 שהם מאמינה ״אני רבים. נישואין

אמרה• לשני,״ האחד יחזרו
 מסרה עצמה אלברשטיין חווה

 להגיב. מסרבת שהיא תזה להעולם
 להתייחס סירב בעלה, עמירם, גם

לעניין.
 לא פעם אף ״חווה מרים, הוסיפה

 ו־ שלה, לחיי־המישפחה הפריעה
 את עיכבו לא שלה חיי־המישפחד,

שלה.״ הקאריירה
 ידועה הגדולה, הצלחתה למרות

 כוכב״. ״אנטי של כטיפוס חווה
 הצלמים, מאורות התרחקה היא
 חגיגיות, בפרמיירות הופיעה לא

 הבוהמה. של בבתי־קפה ישבה ולא
 דברים: לשני הופנה מירצה כל

ולבית. לשירה
 מה־ לא הם שלהם החברים ״כל

 עציוני, מרים ממשיכה מיקצוע,״
הידיעה. את לעכל מסרבת כשהיא

במדינה
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 במעשה חשוד מג׳לדה כי גילתה
 ילד, ונישק שחיבק משום מגונה,

קרמבו. לו וקנה
 מג׳לדה של הישראלי מעבידו

עו העציר כי לעורכת-הדין סיפר
 הוא כי רב, זמן כבר אצלו בד

 כל הראה לא וכי והגון שפוי אדם
 למג׳לדה בעבר. פליליות נטיות

 בעזה, ילדים ועשרה נשים שתי
 למפרנס קרה מה ידעו לא והללו

הסבר. ללא שנעלם
 העירעור, רעות. כוונות ללא

 קיצר מלול, אברהם השופט לפני
 ימים לחמישה תקופת־המעצר את

 יש כי קבע השופט אבל בלבד.
האיש. של הנפשי מצבו את לברר

ה קבע המעצר תקופת בתום
 בנפשו. בריא הגבר כי פסיכיאטר

 ללא לשחררו סירב השופט אולם
 שתופקד שקלים, אלף 15 של ערבות

ש הערבי, העציר בבית־המישפט.
 איש מצא לא ישראל, תושב אינו

הערבות. את עבורו שיפקיד
 יום 11 מג׳לדה ישב בינתיים

 כי טוען שהוא למרות במעצר,
 מכיר שהוא לילד ממתק קנה הוא

 כל לו היו ולא עבודתו, ממקום
רעות. כוונות

נסתרת מצלמה
 השתעמם השופט

 סירטי־הווידיאו למראה
צלם־הפורנו. של

 אסור סעודיה? כאן? זה ״מה
 שאל כך בנות?״ עם לשכב כבר

 את הפורו, צלם גרנות, דניאל
 שחקר אפל, שלום קצין־המישטרה

 לא אמם הוא מעצרו. בעת אותו
המ המישגלים מאות על הואשם
 מאות שלוש על לא. ואף צולמים

 הוא שצילם. סירטי־הפורנו שעות
 קטינות, ארבע בבעילת רק נאשם

במירמה. מגונים מעשים ועל
 אלה, בימים שהתחיל במישפטו,

או קווארט שמואל לשופט הוצג
תמו 1268 — בגודלו מדהים סף

 בגודל אחת כל ציבעוניות, נות
שו בדרגות נערות ובהן גלויה,

ב צולמו חלקן עירטול. של נות
הצנו היו אלה — ביקיני יםבגד
לה הסכימו אחרות שביניהן. עות
 בגד־ של העליון חלקו את סיר
 ציב־ בצעיף חזן את ולעטוף הים

וית יותר, נועזות אחרות, עוני.
 מהן ורבות הצעיף, על אף רו

בעי והצטלמו לבוש כל על ויתרו
מלא. רום

מה גרנות של התמונות אלבומי
נע של מאוד מעניין חתך ווים
 נערות, בהן מצויות ישראל. רות

קטי חלקן התביעה דיברי שלפי
נע ואחרות ,16 לגיל מתחת נות
 ביניהן יש .30 גיל עד ונשים רות

 ואדמוניות, בלונדיות שחרחרות,
 יש וחטובות. צנומות שמנמנות,

 כולן מכוערות. וגם נחמדות יפות,
הצלם. על-ידי וקוטלגו צולמו

 הנערות פשוקות. רגליים
 שהיה גרנות, של לסטודיו הגיעו

בעי שפירסם מודעות לפי בביתו,
 נאים רווחים הציע הוא תונים.
 שרוצות ומתקדמות, יפות לנשים

 גם הוא בסירטי־וידיאו. להשתתף
ל יפות נערות ״מחפשים פירסם:
 לקטלוג, תמונות עבור צילומים
 המודעות בעיקבות חוץ.״ תוצרת
 במרכז גרנות, של בביתו הופיעו

 מתוכן נערות. מאות תל-אביב,
 32ד ,171 רק המישטרה איתרה
 בבית־המיש־ להעיד הוזמנו מתוכן

פט.
 לנד־ אברהם שהתובע, למרות

 ו־ שמן כי לנערות הבטיח שטיין,
עדו וכי בסוד יישמרו פרטי־זהותן

 היה סגורות, בדלתיים תישמע תן
לח הנערות את לשכנע לו קשה
 אפילו בבית־המישפט, עצמן שוף

מלאה. בתלבושת
דו על לעלות החלו הן השבוע

פגי פרטי את וסיפרו העדים כן
שחרחורת יפהפיה הצלם• עם שתן

 ביקש שהצלם אחרי כי סיפרה
 פשוקות ברגליים להצטלם ממנה
 את עזבה היא בה, לגעת וניסה

בצילו להמשיך וסירבה הסטודיו
מים.
להי סירבו שהעידו הנערות כל
 סירטי- הקרנת בעת באולם שאר

 בהסתר, גרנות שצילם הווידאו
 והתפשטו התלבשו הנערות כאשר

בחדרו.
 כמה גם הוקרנו השופט לפני

גר שבהם סירטי־משגלים, וכמה
מכ לידו הראשי. הכוכב הוא נות

בזו לפעמים שונות, נערות כבות
בשלשות. ולפעמים גות

 סכנה זה בשלב מהווה ״העורר
המו בחורות של לציבור חמורה

לו.״ להתפתות כנות

בת איוו□
 אגס כי גאשם האם

 הקטינה סתו את
סה. והתעלל

 ־ ב־ אב נאשם שבו מיקרה כל
 אך חלחלה, מעורר בתו, בעילת

התו הגישה שאותו כתב־האישום,
נגד פינקום תמר הבלונדית בעת

ככית־המישפט גרנות נאשם
מדהים אוסף

חי אחרים וסקרנים עיתונאים
 כי בתיקווה האולם, דלת ליד כו

 ב־ דקות לכמה להציץ להם יינתן
 שעות שהוקרנו סרטי־הפורנו,

השו אך בבית־המישפט. ארוכות
ומ עייף נראה דווקא עצמו פט

 שמח הוא ההקרנות. בסיום שועמם
 לוותר התובע הציע כאשר מאוד

 שהן משום ההקרנות המשך על
עצמן. על חוזרות

הסרטים, מפותחים. יצרים
ש בחיפוש שנתפסו במיספר, 50

 עוררו גרנות, של בדירתו נערך
 חוקרי־המישטרה. בין גם רב עניין

 בצפיה שעות מאות בילו השוטרים
 הנשים את לאתר כדי בסרטים

 הי־ חריצותם למעשה, המצולמות.
 קצין־ שמונה עד גדולה כה תה

 מדוע לחקור כדי מיוחד, בודק
 סרטים של פרטיות הקרנות נערכו

 להם היה שלא אנשים לפני אלה
בחקירות. חלק

 הוא העיקרי שעיסקו גרנות,
 לישראל סחורות של וייצוא ייבוא

 חוכד על הון־תועפות ביזבז וממנה,
ו סרטים של ופיתוחם רי־צילום
 פרג/ מפוטו האיש אולם תמונות•
 התרשם לא התמונות, את שפיתח

 הצלם. של האמנותית ברמתו כלל
רמ כי בבית־המישפט העיד הוא
מבינונית. נמוכה המיקצועית תו

יו חודש בתחילת נעצר גרנות
 אד ערר לידסקי, צבי סניגורו, לי.

ל וביקש העליון לביודהמישפט
 משה השופט אך ממעצר. שחררו
 העליון, בית־המישפט נשיא לנדוי,

במע להשאירו החליט בערר, שדן
 הדברים,״ פני על ״מתברר צר.
 (גרנות) העורר ״כי השופט, קבע
 בחורות של טיפשותן את ניצל

 לעולם להיכנס ולהיטותן צעירות,
 לספק כדי הפירסומת, של הזוהר

ה ככל שהם המיניים, -יצריו את
למידה. מעבר מפותחים נראה

 מחריד הוא מפתח־תיקווה, אב
הת כתב־האישום, לדברי במיוחד.

 כשהיתה בבתו להתעלל האב חיל
אש נעדרה כאשר בלבד. תשע בת
 את משך ,1977 בשנת מהבית תו

במפתח. אותו ונעל לחדר הילדה
המי על הילדה את השכיב האב

 את והחדיר מבגדיה הפשיטה טה,
 הילדה. של לעכוזה איבר־מינו

 את החרידו הנואשות צעקותיה
 להיכנס הצליח לא הוא אך אחיה,
הנעול. לחדר

 האב המשיך שנים ארבע במשך
 מדי מגונים מעשים בה לעשות
 אותה מפשיט היה לפעמים שבוע.

לפ במקל. אותה ומכה עירומה
 ומציץ אותה מפשיט היה עמים
 שאלה כאשר איבר־מינה. לתוך
 הבודק נשים רופא הוא אם אשתו

 רוצה הוא כי ענה הקטינה, את
 משום בתולה, עודנה אם לבדוק
 עם הולכת היא כי חושש שהוא
 לה לתת רוצה ״לא והוא גברים
החוצה.״ לצאת

 בתקופה לשניה. אחת מכת
ה את ללוות נהג יותר מאוחרת

 בדרכה עברה שבו לפרדס, ילדה
או מפשיט היה ושם לבית־הספר,
באוק בתישעה עליה. תה'ושוכב

 וגזר בשערותיה משך ׳81 טובר
 והיכה בחבל ידיה את כבל אותן,
 האם יכלה לא אז במקל. אותה

למישטרה. ופנתה עוד להתאפק
 נהג האב י כי העלתה החקירה

 כיום שהיא השניה, בתו עם גם כך
 כאשר זאת הפסיק אד ,14 בת

 הצעירה. בבת עניין לגלות עבר
 בבית־ נגדו שהוגש כתב־האישום,

 מפרט בתל־אביב, המחוזי המישפט
 המזעזעים המעשים שורת כל את

 ,1940 יליד האב, לו. המיוחסים
 ההליכים תום עד בינתיים עצור
נגדו•
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