
ה עם סו ש גי ה ר צי ר ק ז ו ע ת ה ד מ ו ל
 עורך- עם להתקשר לי שיתנו ביקשתי

 ״אני לי: ענתה זוהר הקצינה שלי. הדין
עליו! וגם שלך עורך־הדין על מצפצפת

 אין ז תקיפה על להתלונן רוצה ״את ״י
להתלונן.״ זכות לך

מע שזה לשוטרים השבתי שתקתי. לא
 למחרת לחתום. וסירבתי חוקי. לא צר

 לבית־מישפט־השלום אותי הביאו היום
אותי. ושיחרת בתל־אביב
 כמה לפני בולקא עירית את הכרתי•

 שברחוב בבית במסיבת־נשים נפגשנו שנים.
 נתנה היא תל־אביב. בצפון הצעיר הרב

הח כך אחר שלד״ טלפון מיספר אח לי
 ביחד לשלם חסדי, מזל וחברתי אני לטנו,

 בכיכר־ משותפת דירה עבור שכר-חודשי
 במרס היה זה בתל־אביב• מלכי־ישראל

 ועירית לחוץ־לארץ נסענו ומזל אני .1981
 האמה אצל לגור עברה כך אחר חלתה. 4

שלה.
 היינו הדירה. עבור לשלם המשכנו אנו
נש מזל רבנו. ולא בדירה נשים שלוש

 לתל- חזרתי אני ־הברית, בארצות ארה
 בתחילת היה זה הדירה. את ניקיתי אביב,
ספטמבר. חודש

 עירית עם מזל, ושל שלי שלנו, החוזה
 .1983 פברואר חודש עד בתוקף היה בולקא

 דיר- שזה לי נדמה היה לדירה כשנכנסתי
אותה. ניקיתי חזירים,

 לי אמרה עירית השנה. בספטמבר 8ב־
 בדירה. יותר אשאר שאני רוצה שאינה .

ל שחר קצין־המישטרה את הביאה היא
חדרה.
 שלי, החברה עם הביתה חזרתי אחד יום

 אצלנו ביקרה שכבר ההולנדית, התיירת
 המזוודה עם אותה ראתה כשעירית פעם.
איתי. להישאר באה שהיא הבינה ביד.

את עזבה היא הכעס. את פניה על ראיתי ^

 דבר. שמענו ״לא :היחה התשובה מנוחתה.
 בכלל!״ התלוננו לא

 בשיחה הכחישה בולקא עירית הזמרת
 שלה לסיכסוך שהסיבה הזה העולם עם
 ההולנדית. התיירת היא לוי טליה עם

 לבית-מישפם שלה בתביעה הגדירה עירית
 כ״מאהבת התיירת את בתל-אביב השלום

 לוי.״ טליה של ההולנדית
 התיירת את לסלק שביקשה טענה, היא

להת נהגו הנשים ששתי משום מהדירה,
פתו טליה של החדר כשדלת במיטה, עלם
 זד קצין לחברה, תדהמה שגרם דבר חה.

 שחר• אילון מישטרה
 טליה וחברתה, חמדי שמזל ידעתי ״נכון.

 כל לי הפריע לא וזה בנות־זוג, הן לוי,
ב מתאימה התנהגות על ששמרו הזמן

הזמרת. השבוע סיפרה דירה,״
 לבנות רוצים אילון, שלי, והחבר ״אני

 שאף מבלי שלנו, המשותפים החיים את
 בטליה. פגע לא אילון לנו. יפריע אחד
והש אותו נשכה היא אלים. טיפוס היא

 שילמה לא היא גופו. על סימנים לו אירה
דמי־השכירות. עבור לי

 על חושבת אני מה אותי שואל ״אתה
 מתארת אני ז עלי אומרת טליה, שהיא, מה

 לא זה עלי. להגיד יכולה היא מה לעצמי
- אומרת.״ שהיא מה נכון

סוב־
יודיצה

בכיכר 5 מם׳ הדירה על מא־בק ך*
 יותר נמרץ הופך ,13 מלכי-ישראל י •

לדי המדים בעל הגבר של כניסתו ויותר.
 המחנות שני לשדה-קרב. אותה הפד רה.

ו- בית-המישפט, של עזרתו את ביקשו
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 כבנות־זוג, האלה תנשים שתי את תיארה בולקא עירית לוי. טליה חברתה, את ליוותה
השכנים. את המטריד ובאופן ללא־מעצזרים בדירה והמתעלסות משותפים חיים המנהלות

 לא כבר זו לחדרה. סייד ונכנסה המקום
י  הכרתי. שאני בולקא עירית אותה היתד. •

ל ההולנדית התיירת את שהבאתי אחרי
צרות. לי לעשות התחילה היא דירה,
 שהיא גיליתי הביתה, כשחזרתי אהד, יום

שהצ אחרי הדלת. מנעול את החליפה
 כל את מצאתי להיכנס, זאת בכל לחתי

הסירפסת. על זרוקים שלי הדברים
 סתם כיף• זה ? לסבית להיות הגעתי איך

 הוא שנים כמה לפני חבר. גם לי יש כיף.
 לראות רצה בחורה• עוד להביא לי אמר
 אני גם נשים. שתי בין יחסים זה איך

ניסיתי. לסבית. להיות זה מה לדעת רציתי
לך. אמרתי רציני. לא זה אך משעשע. זה

חבר. גם שיש
 יש אך נשים, עם מהיחסים נהנית אני

 שעירית האורגיות, לגבי חבר. גם לי
נכון, לא זה בדירה, נערכו שכאילו סיפרה

 ד שלי. בחדר נשים ארבע הינו הכל בסך
 סיפרה שהיא הכלבים ואסיפת .15 לא

 מיני־ כלב יש לי שקר. גם זה עליה,
 הוא שלי הכלב יופי, בשם טרייאר־טיבטי,

 את הביאה שלי החברות ואחת חמש בן
 יותר היו לא גזע. מאותו שלה הכלבה ,

שבג המסיבה, הפריע למי בדירה. כלבים
 בולקאז עירית התקוממה ללה

לוי. טליה של סיפורה כאן עד —,
 עירית של השכנות אחת שאל הזה העולם

את הפריעה מסיבת־המריבה אם בולקא,

 אינטנסיבית מישפטית פעילות בעיקבות
 בפרשה תיקים ועוד תיקים השבוע נפתחו

מה יציאה לעיכוב וצוים המרצה, תיקי זו.
 כל — צווי־מניעה לביטול בקשות ארץ,
 והרשם דוכני־השופטים על נאספים אלה

בבית־המישפט.
 ״טליה התיק פתיחת אחרי כשבועיים

 ואילון בולקא עירית נגד חמדי ומזל לוי
 והחבר־ הזמרת על לאסור בבקשה שחר״,

 לדירה, להיכנס לטליה להפריע שלה המגן
להת שחר ואילץ בולקא עירית יוצאים

 חמדי ומזל לוי טליה נגד מוחצת קפה
 מדובר הפעם בארצות־הברית). (הנמצאת

הזמני. צו־המניעה לביטול בבקשה
 פרקליטי התייצבו זה שבוע בתחילת

 יואל עורך־הדין היריבים. הצדדים שני
 ושל בולקא הזמרת של סניגורם ריפל,
 אריה המישפטנים עם יחד שחר, חברה

 את המייצגים מכלביץ, ואברהם פינצוק
אילת. חיים השלום שופט לפני לוי, טליה

 כך על הדיץ בפתיחת התלוצץ השופט
 בעיתונים מוגזמים דברים המון שנכתבו

שבג עושה, הוא שטוב כך זו, פרשה על
 קורא אינו סוב־יודיצה, של בעיות לל

שנים. שבע מזה עיתונים
 שהדבר ריפל, עורך־הדין השיב כך על

 כתוב כחומר לסמוך אפשר שעליו היחידי
התאריך. הוא בעיתונים

בהחלטת הסתיים דקות כמה בן דיון
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 כמה לפני עבורה. צדדי דבר זה אך נשים. עם שלה האינטימיים מהיחסים נהנית
מיניים. יחסים עימה שתקיים כדי ממפת, בחורה להביא שלה החבר לה אמר שנים

 הקורה, לעובי להיכנס שלא אילת, השופט
ל המחלקה של חוות־דעת תתקבל בטרם
 שלפי מיםמך, על במישטרה פלילי זיהוי

מזוייף. הוא ריפל עורך־הדין טענת
 כי טוענת לוי שטליה במיכתב, המדובר

 חסדי, מזל חברתה, על־ידי אליה נשלח
 לייצג כוח יפוי לה ניתן ובו הברית מארצות

טו שלה והחבר בולקא עירית חמדי. את
חמדי. מזל בידי נכתב לא שהמיסמך ענים,

 אריה עורך־הדיו לוי, טליה של סניגורה
 של הסופיות לתוצאות חיכה לא פינצוק,

בי פנה הוא שלו. המישפטים המאמצים
 תל-אביב, מחוז מישטרת למפקד נתיים
 לחקור ממנו ודרש תורגמן, אברהם ניצב

ב שחר אילון הקצין של מעורבותו את
 נגד מרחב-הירקץ חוקרי שנקטו צעדים

לוי. טליה המתלוננת,
״ב לתורגמן: פניצוק עורך־הדין כתב
 (הקצינה זוהר גברת שאלה טלפונית שיחה

 את להדריך מוכנים אנו אם זוהר) רחל
 שכן לדירה, מלהיכנס להימנע לוי הגברת

 אין לוי לטליה זוהר, גברת של לטענתה
בדירה. זכויות שום

ל פינצוק כתב זוהר,״ לגברת ״הערנו
 לטפל מנסה היא לדעתנו, ״כי תורגמן,

אי כי המישטרה, מענייני שאינו בנושא
 אחד צד הבאת של פרוצדורה מכירים ננו

 כדי המישטרה, על־ידי תורן שופט לפני
אזרחי.״ סיכסוך לברר

 שחר המישטרה קצין של מעורבותו לגבי
 בולקא, עירית הזמרת של לצידה בפרשה,

הסניגור: כתב
 כי מרה׳ לפנינו התלוננה לוי ״הגברת

 החל (לטובתה), המוזכר הצו שניתן לאחר
לה כדי שונות פעולות נוקט שחר הקצין

 את לנטוש ולאלצה עליה, לאיים לה, ציק
המקום.

 גברים עם ביחד בדירה שוהה היה ״שחר
ומאיים. גדול כלב ועם נוספים,

 לעורך־הדיו הבוקר שהיתה ״בשיחה
 במקום לוי. טליה הגברת עם ממישרדנו

 מעשי על והתלוננה חזרה היא מעצרה,
בולקא.״ עירית ושל שחר הקצין של האיום

שהטיפול תיקוותו, את מביע הסניגור

 ושל שחר הקצין של במישטרה בתלונותם
 לגורם יועבר לוי טליה נגד בולקא הזמרת

 הירקון, מרחב לתחום מחוץ אחר, מישטרתי
 מציע לבסוף הקצין־החבר. משרת שבו

יימ שחר שהקצין תורגמן, לניצב הסניגור
 יש שבה לדירה מלהיכנס זה בשלב נע

נשים. שתי בין אזרחי סיכסוך
י■ זוהר מרסל

 לבית־המיש־ בת־חסותו את ליווה בולקא,
השופט. לכניסת עד חבוקים, ישבו הס פט.




