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לדבריה סמי. מסייה קוראת היא פלאטו 111\ 11\#1

זרים, אנשים רק אותו מכניס כך כי פלאט^, לו קוראת היא אין
 זה רשמי שאימוץ חושב ״אני

 צריך לא אני אגואיסטי. עניין
 הבת לי יש בשבילי. רק מאיה את

נכדה. לי ויש ויואב, שלי הגדולה

 את להסביר שרון כשהתבקש
 הזמין הוא מאיה, של החוקי מעמדה

 אמר: וזה צפריר, רוני יועצו, את
או־ במישפחה נחשב שרון ״מר

4 בן ילד לאמץ ועומדים העוזרת
או כמישפחד. אימצנו מאיר. את

 בת־מיש־ מאיתנו, אחת היא מנת.

 לה ויש משלה, חדר לה יש פחה.
טובים. יותר חיים

 להיפרד הסכימה שלה אמא ״איך
 בבית שאצלי הבינה היא ממנה?

 הבינה היא להתפתח. סיכוי לה יש
 יכול ושאני מאיה את אוהב שאני
לה. לעזור

 על רומן
ם מי או ת

 כתבתי ,20 כן שהייתי ך
 הוא תאומים. על ספר י—
 שנה. שלושים או יומיים נקרא
 הוכחה אלא רומן, רק לא הוא הספר

 האווירה של תוצר הוא הילד כי
 שני על מספר הספר חי. הוא שבה

 בני כשהיו שהופרדו זהים, תאומים
 ענייה. למישפחה נולדו הם יומיים.
 והשני המישפחה, עם נשאר האחד
 עשירה. מישפחה על־ידי אומץ

 נפגשים. הם שנה שלושים כעבור
 נודע פאריסאי עורך־דין הוא האחד
קלושאר. הוא והשני

 אתה אם כי להסביר ״ניסיתי
 יש מבוססת, מישפחה בתוך כולד

 מאמין ואני — סיכוי יותר לד
 שאני שהתנאים מאמין אני בזה.
 להתפתח לה יאפשרו למאיה נותן

 ממה רחוק יותר הרבה ולהגיע
 בבית נשארה אילו מגיעה שהיתה

שלה.״ אמא של

 למישרד־הסעד, בקשה הגשנו מנת.
 לקביעת משלו קריטריונים יש ולו

 אומנת. מישפחה להיות המתאימים
רש אישורים להציג חייבים היינו
 מאיה את לרשום מנת על מיים

 לפני היצגנו בסביון. לבית־הספר
 האם, מטעם אישור מישרד־הרווחה

 לכך המסכימה גולדברג, ברוניה
 פלאטדשרון. בבית תגדל שמאיה

 רשמי. אישור הגיע לא עדיין לא,
 מתנהלים במישרד־הרווחה העניינים

 לכך אישור יש אך בעצלתיים,
 כאילו שרון, בבית תגדל שמאיה
 מישפחת אומנת. מישפחד, בחסות

 השכר על כמובן, מוותרת, שרון
 למישפחות מישרד־הרווחה שמעניק

אומנות.״

ת ד מ  לו
ת תי צרפ

ול נחמדה ילדה היא איה ף*
 בפתיחות מספרת היא בבית. י
 פלא- בני־מישפחת עם יחסיה על

:טו־שרון
 בתור כאן עבדה שלי ״אמא

 אותה לבקר - באה הייתי מנקה.
 אותי הזמינו יואב. את היכרתי וכך

 אלי התרגל והוא שלו, ליום־הולדת
 החופש כל איתו נשארתי אז מאוד,

 שאנט הרגשתי אז כבר הגדול.
לי קנתה אנט אותי. אוהבים וסמי
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במדינה
מישפט

ה ר ט ש מ ה ה אר ש !

הגווייה □11

 עוצרת יומיים 7כ
 אחרים, חשודים המישטרה

 פיתרון אן-
מוצאת♦ היא אין

 נתגלתה פלח אברהם של גופתו
 בדו״ח מותו. אחרי אחדים ימים רק

 נהרג הוא כי נאמר הפאתולוגי
 המישטרה בראשו. בול־עץ ממכת
 לפני חודש כי וגילתה במרץ חקרה
 לשוד, קורבן המנוח היה הרצח

 אברהם בשם כשאדם בביתו, שנערך
 אלפים עשרת ממנו שדד עיישה
שקל.

 עיישה, את חיפשה המישטרה
 כי וחשדה ממעצרו, כבר ששוחרר

 לטשטש כדי הקורבן את רצח הוא
 בינתיים השוד. על העדויות את

 והומו־ נרקומן היה פלח כי התגלה
 את הרחיבה והמישטרה סכסואל,

אלה. לכיוונים חקירותיה
 אדולן בקבוק הפבר. ללא
 גרם עיישה של בחדרו שנמצא

ה בידה יש כי לחשוב למישטרה
 הוא זה בקבוק כי טענו הם סיוע.

 המדינה שחילקה בקבוקים מסידרת
 מכיוון חודש. באותו לנרקומנים

כאלה, בקבוקים לקבל נהג שפלח

מקרין פרקליט
לנרקומנים בקבוקים 800

 לגקבוק- הרצח את המישטרד, קשרה
הסמים.
 הסביר במעצר, הדיון בעת אולם

 א. לשופט מקרין, דרור הסניגור,
 מסידרה בקבוקים 800כ־ כי פרוינד,

 לנרקומנים, יום מידי מחולקים זו
 כזה יחיד בקבוק יכול לא ולכן

 זיהוי, במיסדר גם ראיה. לשמש
 אותו זיהו לא לעיישה, שנערך

השכנים.

 חשודים שני גם עצרה המישטרה
 את ביצעו הם לטענתה, ערביים.

 הם הומוסכסואלי. רקע על הרצח
 שנראו• מכיוון יום, 15ל־ נעצרו

 הסבר. ללא בגן־העצמאות משוטטים
 ביקשה אחר־כך ספורים ימים אך

החשו כל את לשחרר המישטרה
 ראיות כל מצאה שלא משום דים׳

נגדם.

 היחידה- באיש הביט השופט
 וחייך. גולדווסר, ליאור המרכזית,

 ונותר- החשודים כל את ״שיחררתם
השופט. אמר הגוויה,״ עם רק תם

 נעצרו נוספים חשודים אולם
שבוע. אחרי

 בייבל קלרק
הוודד לסל■ • ל״ ויויאו

בקולנוע

״ ב אבי חל־ תל־אביב ״
 בדיוק 10 בשעה שבת לילות
8 ,4 :חול בימי 8 :מוצ׳׳ש
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