
וך ד י ת ש ר מ צ

 הגיע דיפלומה בעל קיבת יוצא דגדו. האדם היות טוב לא
 כל עם טוב, מבית להיות חייבת המועמדת שיחך. ומחפש לפירקו

 9 (משעה 03־244501 טלפון תל־אביב. מצפון — והעיקר המיסמכים,
בערב).

)5 (בן רקס

הפא את רצחתם למה *
 פאנקיס־ כולנו היינו פעם ? נק

 היו והקריות חיפה כל 76ב־ טים.
 שצחקו ובנערות בנערים מלאים

 חברי היו שלנו האלילים העולם. על
אחר־כך (רוצח). קילר הפאנק להקת

למע! נשים

עצמן
התו להעלאת קבוצה נפתחת

ב 1ה־ רביעי, ביום — דעה
במוע בערב, 8 בשעה דצמבר,

 בן- הפמיניסטית, התנועה דון
 להרשמה תל־אביב. 82 יהודה

 לטלפן נא נוספים ולפרטים
.03־312349

 ממנו וכשיצאו לצבא, הלכו הם
 עכשיו נורמאליים. להיות החליטו
הרו קילו־ שלהם ללהקה קוראים

 במקום רוק שירי שרים והם צחת,
 אחד מיתר על ניגנו הם פעם פאנק.

 קיטעי לנגן יודעים הם ועכשיו
 למה קילר, קילר, מסובכים. סולו

ה איפה ו הפאנק את לנו רצחתם
או ביעסתם ההם? הטובים ימים
לאללה! תנו

המניאק וארז המגעיל ניר
 המיטה בקור! לי נמאס *
 קצרה שלו השמיכה חורקת, שלך

 מהיום מקולקלים. ותנורי־החימום
הביתה. אלי מוזמנת את ואילך

יוחנן

ך מה רו̂ל

 10.000 ורעיון. צדדים שני *
 סכום שלך הצד שלי, הצד דולר

 משותפת. להשקעה ורעיון דומה,
.61301 תל-אביב, 30196 ת״ד

איציק
 נערה בחיפה. עבודה +

 ■בוגרת- ואחראית, רצינית צעירה,
עבו מחפשת :בגרות. .+ תיכון

ממושכת או זמנית — מתאימה דה
 בקריות. או (הדר) בחיפה רצוי —

 1213 לת״ד לפנות ובהצעות לפרטים
.27112 קריית־ביאליק,

— 512 ...■■ ■

אבד בעלי-חיים. צער *
 או עזוב בעל-חיים ראית כלבך,
 בבעלי־ להתעללות עד היית פצוע,
 פנסיון וטרינר, לרשותנו ? חיים

 בעלי• לצער לפנות עיקור. ושירות
 תל־אביב, 30 סלמה בישראל, חיים

.03־827621 טלפון
מחפ חתולים ארבעה *
 שהגיעו חתולים גורי בית. שים

זקוקים שבועות) (שישה לפירקם

♦ ג׳קי 71! איו
— מחיל־האוויר נתן ג׳קי

שנה 20 כבר ? אתה איפה
חוט קצה כל !אותך מחפשים
בברכה, יתקבל אליו המוביל

ירושלים. 3422 ת״א
כהן אהובה

 לטלפן חדש. לבית דחוף באופן
 ירים האפרכסת את .03־236573

שלמה. במקומם

ציריכיש
אפשריים

 צעיר, דיסקרטית. שאלה *
 זקוק — בשאלה חתר אשכנזי,

 דיסקרטית. למדריכה דחוף באופן
 .55107 קיראון. 877 לת״ד כיתבי

מובטחת. סודיות
אש כאשכנזים. הוא נם

 וצרפתית, עברית דובר ׳25 בן כנזי
בע בבחורה לומד, וחצי עובד חצי
 וליבראליות מתקדמות דיעות לת

 משותפים לחיים ואופציה לידידות
.31457 חיפה. 45737 ת״ד אם...
העניינים. מארץ עניין *
 ספורטיבי(ספד גוף דירה, + פנוי
 במעוניינת מעוניין לשעבר), טאי

מוב סודיות מצדי, מעניין. במשהו
.03־836810 טלפון טחת.

ספורטי בראש, גמיש +
 נאה, ,168/28 רווק ביותר. בי

 וחברתי, ספורטיבי צנוע, רגיש,
 עצמית, הקרבה מחשבתית, גמישות
 מובטחת. סודיות נכסים. צבירת

חיפה. 1117 ת״ד
 ונאה צעיר נופלים. סומן• *

מבו או בצעירה לתמוך מעוניין
 984 ת״ד דיסקרטית. לידידות גרת,

רמת־גן.
שקם רחוב*ת. מאיזור *

 )45/181( ומתחשב סבלני ועדין,
 מאיזור ומלאה, נשית במבוגרת,
תל־אביב. 18176 ת״ד רחובות.

אם להרפתקה. העת

חדש קיבוץ
 צבא אחרי וברנשיות ברנשים

 לשנות תצליחו לא לבד —
 בעלי לכם, זקוקים אנו הרבה!
 ליצירת והכריזמה, הטוב הראש
ממש. אמיתי חדש, קיבוץ

קי קצב, גרעין אצל פרטים
 גליל ד״נ נאות־מרדכי, בוץ

.067־40950/1 טל. ,12120 עליון
ווטסון וידי או צור אמנון

 לך נגמר או אותך מפנק לא בעלך
 לך מציע אני החבר, עם הסיפור

 עד אם יותר. הרבה ועוד פינוק
 זה הרפתקה, מאיזו פחדת היום
 33810 לת״ד אלי כיתבי — הזמן

.61337 תל־אביב,
בן גם. דירה רחב, לב *

 במרכז דירה בעל לב, רחב 45
 חינם מגורים לתת מוכן רמת־גן
 נוספת. עזרה וגם נאה לצעירה

.03־737908 טלפון
אק היציבות. העיקר *
 מעוניין 32/175 ונאה רווק דמאי

 יציב. לקשר וחטובה נחמדה להכיר
תל-אביב. 36757 ת״ד
רצי גם אולי אינטימי, *
מחפש ואמיד 32 בן אקדמאי ני.

 קשר גם אפשרי אינטימי, קשר
 תזכה המתאימה המועמדת רציני.

 14141 ת״ד ונדיבה. רחבה בתמיכה
תל־אביב.

 נאה צעיר משנה. לא *
 להיכרות וחמודה בנאה וסימפאטי

 ת״ד משנה. לא הגיל דיסקרטית.
.61092 תל־אביב, 9296
חו את !לחלומות הקץ *

 מחכה אהובך צורך. אין למת?
ב 40/181 אקדמאי במציאות. לך

 משהיה שחזר המחשבים, ענף
 וליהנות... לטעום בחו״ל. ממושכת

 רמץ 7296 ת״ד להשליך. לא אבל
.52381 רמת־גן,

26 בן המגעים. סערת *
אינטי בסערה להסתחרר מבקש

במ להתכרבל או מילים של מית
 ואת הביטחון לך אין אם גם געים.

 ת״ד ותעד. .נסי ירושלמית, לא
ירושלים. 6963

מיד־לי

מעו במקדחה. אקורדיון *
 80 הונר אקורדיון להחליף ניין

 מקד- תמורת מצויין במצב בסים
 טלפון טוב. במצב חת־עמוד

בערב. — 901812
 ז׳אקט בזיל-הזול. פרווה *

 ועוד (אפור) ספורטיבי קצר פרווה
 טלפון בזיל־הזול. כחדשים, בגדים

.03־240691
שת־אוויר. *  אייר- מבר
 צינור, קומפרסור, כולל 42 ברש

 — ציבעי־יסוד וחמישה רגולטור
 טלפון בננה. מחיר לגמרי, חדש

בערב. — 413938
רון

שמאל!׳

בחורף
לה מקווה ילדה, + 31 בת

קוסמו פתוח, פיקח, בחור כיר
ה את לחמם ושמאלני, פוליט

 ת״ד הקר. בחורף והנפש גוף
ראשון־לציון. 375

כגן. וגנבים שוטרים *
 בגן גנב אלקטרוני מישחק למכירה

 ואחוזים, פעולות (ארבע מחשב +
 מעורר שעון + ספרות) שמונה

 טלפון ומשוכלל. חדש שניות) (עם
.052־28178

נסו! אין חינם
ם אז  להודיע, מח לך י* א

 לספר לברך, לבקס, להציע,
 — לקלל ואפילו טובה, בדיחה
!קדימה

לכ יכולה הודעה כל •
מילים. 2 0 ד ע לול

תמו לצרף סרוצה מי •
 עגלת- האבוד, הכלב — נה

המו הדירה המוצעת, הילדים
 המציע הרווק לחילופיו, צעת
 יכול — להיכרות עצמו את

 היכולת, במידת זאת. לעשות
התמונה. גם תפורסם

 גבי על תיכתב ההודעה •
 ״העולם למערכת נלויית־דואר,

 תל־אביב ,136 ת״ד הזה״,
ם (אלא  לה מצורפת כן א

להש יש זה במיקרה תמונה.
תתקבל א ל במעטפה). תמש

ב בעל-פה, הודעות שום נה
אישי. בביקור או טלפון

ת תכלול הגלוייה •  א
 הטלפון ומיספר כתובתו שמו,

בעל-ההודעה. של

י לדין •ועומד □וחבוט
 )35 מעמוד (המשך

עוב שלושתם בוזנח. ודני ביטון
 בו־ אולם המקומית. במועצה דים
 המשקם, חברת מטעם עובד זנח

מהכס משכורתו את לו המשלמת
מהמועצה. מקבלת שהיא פים

 לי סיפרו הם אותם, ״כשפגשתי
 של הבנייה באתר עבדו הם כי

בפרי לבקשתו, בהתאם בוחבוט׳
ש שלוש עבדו הם בלוקים. קת

 מראש־המועצה וקיבלו בערך, עות
 לירות 150 סך על צ׳ק אחד כל

 באתר עבדו הם עבודתם. עבור
 עבודתם זמן חשבון על הבנייה

במועצה.
 שילם בוחבוט כי יודעת ״אני

שפינ מפני לירות, 150 אחד לכל
 שקיבל הלוואה לי החזיר ביטון חס

 150 כלומר סכום, אותו על ממני
 מבוחבוט. שקיבל בהמחאה לירות,

 ב־ בנק־ערבי־ישראלי של ההמחאה
 ה־ את שיפרוט וביקשתי תרשיחא,

מזומנים." לי ושיביא צ׳ק
לתלו צירפו שהם אחר מיסמך

 טלפון. להתקנת חשבון הוא נתם,
ה המועצה בשם הוגשה הבקשה
ב 19ב־ מעלות־תרשיחא, מקומית

 התשלום, תאריך .1976 אוקטובר
ב 30ה־ היה לירות, 5660 סך על

ב הותקן הטלפון .1979 נובמבר
 1980 במרס בוחבוט של אמו בית

 טלפון קיים דירה שבאותה למרות
 שהמועצה ,979901 הוא שמספרו

 5ב־ התקנתו עבור שילמה כבר
ב הוגש החומר כל .1977 ביולי

 החקירה תום עם .1980 פברואר
 לידי החומר את המישטרה העבירה

 הוא ושם הצפון, מחוז פרקליטות
 עם נפגשו המתלוננים התעכב.
 לילי פרקליט־המחוז, של סגניתו

 טיפול •הבטיחה אשר בורישנסקי,
ה אך וחצי. כחודש בתוך מזורז
יותר. רב זמן נמשך טיפול

 ענפה התכתבות החלה זה משלב
שו גורמים עם המתלוננים של
 התיק. סגירת את למנוע כדי נים

 מיכתב שיגרו הם 1980 בדצמבר
 רשף, יהודה מחודד,צפון, לפרקליט

לממ המישפטי ליועץ העתקים עם
 וביקשו המדינה ולפרקליט שלה
הטיפול. זירוז
 להם השיבה 1981 בפברואר 13ב־

 הוחזר תיק־החקירה כי בורישנסקי
החקירה. להשלמת למישטרה
 ענתה לא עדיין כשנה כעבור

 בזח־ יועמד אם המחוז מפרקליטות
ייסגר. שתיקו או לדין בוט

 עורך־דין לפעולה נכנס זה בשלב
הצ דקואר. עמאד צעיר, חיפאי

ו תרשיחא׳ בן הוא הנמרץ עיר
הת הוא לליבו, קרוב היה העניין

 ל־ לפנות ושיטתי מרוכז באופן חיל
 מה לבדוק כדי שונים, גורמים5

 אף הוא בוחבוט. של בתיקו קורה
 מישרד־הפנים התערבות את דרש

במועצה. בנעשה
שה נודע 1982 נובמבר בתחילת
 את סוף־סוף הכינה פרקליטות

 לידי שהועבר כתב־האישום, טיוטת
זמיר.

 נחקר שהוא לטעון מיהר בוחבוט
 ושהוא ;תיק באותו אחת פעם רק

 וחצי שנה לפני לזמיר פנה עצמו
 אך התיק. בבירור זירוז וביקש

 שעובדיר לטענה התייחס לא הוא
פוטרו. נגדו, שהתלוננו

 הטיפול השתהה מדוע ■כן, אם
 שאינה זמן שכל עבירה, על בתיק

 מאפשרת אינה נמרצות מוכחשת
שלמה־? עיירה של תיפקודה כלל

 בוח־ של הפוליטית השתייכותו
ב היום לשית כבר הפכה בוט

 לתמיכה הליכוד בהפגנת עיירה.
 הוא בלבנון, הממשלה במדיניות

 מלכי־ בכיכר בגין מנחם לצד נאם
 חרות. חבר אינו הוא אך ישראל,

 עבר במערך, דרכו את החל הוא
 והיה לחרות עבר לע״ם, לסיעת

 משם יומיים, במשך חבר־ימרכז
ל לחזור ביקש ומשם לרפ״י, עבר

 הצטרף הוא אותו פשדחו מערך.
 לכנסת בבחירות בה ותמך לתמ״י

העשירית.
 יחליט קצר זמן בתוך כי נראה

ל בוחבוט את להעמיד אם זמיר
 הכרעה התיק. את לסגור או דין
 אם גם בוחבוט לחובת זמיר ■של

 מחלקתו את אולי תחזיר באיחור,
 אחדות פרשיות לחקירת זיגל ■של

 בכינוי יותר שידוע הארץ בצפון
הפרוע״. ״הצפון

■ ציטרין בן־ציון
2360 הזה העולם


