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רוי־יך מה

הביב בגיל אדם עגולה. *
 בלתי- אך רבים כשרים בעל ים,

 תחום בכל לעבוד מוכן ויקצועי,
 ולא אותו שיעניין רוחני או !יסי
 ב- או בתל־אביב במצפונו, פגע

תמורת חלקית במישרה רושלים,

שמות התג
החלומות

א הגשמות לדו־מיניות, רק
בי סרטים, הכוללות רוטיות

ו בחור עם ופגישות לויים
 ל- לכתוב ולחוד. יחד בחורה,

 מי- ולצרף תל־אביב 33810 ת״ד
טלפון. ספר

 ירושלים, 7868 ת״ד צנוע. וכר
.91078 ;יקוד
מתארגנת עצמי. גילוי *

עצ גילוי בנושא בהנחייה, בוצה
 ב- יצירתית בהבעה התנסות י.

,03־494672 :טלפונים ומנויות.
.03־29731

נ לחיים? חדש טעם *
 לנסות הרוצות ,40 גיל עד ים
 ולזעד שלהן המין בחיי חדש עם
מש זוגות עם משותף לבילוי רף

 לכתוב מוזמנות■ ונחמדים, לים
 מיקוד תל-אביב, 31454 ת״ד
מובטחת. סודיות .6131
ל במוסיקה. כישלונות *

 גיטריסט, דרושים מיקצועית הקה
 לטלפן מיקצועיים. וזמרת תופף

.03־787195 טלפון מרגלית,
לנשים, במסז׳. מאסטר *

עורך סטודנט, מוסמךי, ןז׳יסט
מו ודיסקרטיות הבנה בית. ■קורי

ירושלים. 6886 ת״ד טחות.

4

 קטנה, מעורבת כלבה לי אבדה הצהריים אחר שלישי ביום
 עונה היא לבנים. וקולר חזה רגליים, •שיבה, שערות עם שחרחורת

 ברחוב 5 מס׳ ׳אוטובוס של השנייה בתחנה הורדה היא מחה. לשם
 מאוד אנחנו הביתה. דרכה את איבדה וכנראה בתל־אביב, נורדאו

 ויתקשר אותה שיקח אותה שיראה מי מכל מבקשת ואני קשורות,
.03־420198 או 03־230568 טלפון ברקת, אלה מייד. איתי

 חוץ. תוצרת אסקורט *
 לנשים שרותיו את מציע בן־לוויה

 עברית, דובר הוא .50 עד 25 בנות
 נסיונו את ורכש וגרמנית אנגלית

 לת׳׳ד לכתוב בחו״ל. המיקצועי
טל מיספר ולצרף תל־אביב 33810

פון.

 כיש ציידי
אפשיייים

 עצמו המציג אשמאי +
 צעיר מסז׳יסט מיקצוע. פבעל

 המחפשות )35 (עד נשים יבקר ונאה
מוב סודיות בבתיהן. וגיוון ריענון

 22664 ת״ד טלפון. לציין נא טחת.
תל-אביב.

 נאה בחור גיאומטריה. +
 בבודדה מעוניין דו־מיני, ,30 בן

ל 50 גיל עד בזוג או דו־מינית

רמת־גן. 5311 ת״ד משולש.
 מאהבה? יותר זה מה +
 בך מעוניין רווק, ),28( חמוד זמר
 לאהבה — גיל בכל וחושנית, נאה

חיפה. 45297 ת״ד מזה. ליותר ואולי
 חזק, נשוי היפות. בסימן *
ש עד רבות שהיסס ,38/180 נאה
 שתהסס דומה, מחפש לכתוב, העז

 ת״ד בסוף... שתכתוב עד הרבה
חיפה. 6458
 נשוי צעיר כגלים. ללא *
 נאות נשים להכיר מעוניין ונאה

 ליחסים משוחררת אהבה האוהבות
 1409 ת״ד טלפון. צייני אינטימיים.

.47100 מיקוד תל־אביב,
האירופית. היבשת פי *
ו אירופי דירה, + 55/165 פנוי

 אוראליים ביחסים מעוניין תרבותי,
 סודיות שמנה. לא ,45 עד אשה עם

תל־אביב. 1105 ת״ד מובטחת.
 פנוי, לא ,27 בן מבוגרות. *
מבוגרות, נשים של להצעות פתוח

ללב נוגע
* . י  בי־סב- ,28/170 רווק ג
 ד ומיוחד רגיש גברי, נחמד, סואל

 בלבד לנישואין מחפש דירה, עם
 בי- גם אפשרי לבבית, נשית,

מי חולון, 1499 ת״ד סכסואלית.
.58114 קוד

ד רואה ב א
שת מתביי

(ש הביישנית חברתי עבור
רצי רווק מבוקש בידיעתה) לא
 ואקדמאי, חתיך ,35־30 בן ני,
 אין אם בריא. הומור חוש עם
 תמונה. צרף להתבייש, במה לך

חיפה. 45508 ת״ד

ר. קן * פו צי ,32 בן צעיר ל
 מבוסם, איש־עסקים ראשונה, יד

להק ועדינה אמיתית יפה מחפש
ב נשים אמיתי. מישפחתי קן מת
 לת״ד לכתוב מוזמנות 27*18 נות
נתניה. 110

 מישפחה לאימוץ. חייל *
 מחפשת בניו־יורק החיה ישראלית
 חייל בנח׳ את שתאמץ מישפחה
מ היא בתמורה בצה״ל. המשרת

לסטו מלא ופנסיון מגורים ציעה
 טלפון בניו־יורק. הלומדים דנטים

.03־475584

מידידי

 לקנייה נוספת והנחד. עדיפות נות.
.04*713385 טלפון שי, מרוכזת.

 במצב חשמלי. רדיאטור *
 טלפון בהזדמנות. לחימום, טוב,

737908*03.
1 א- בד סטודנטים. מעיל *
 ■ תמורת או להחלפה חדש, נגלי,
.04-528508 כסף.
 ( מרובת- למישפחה עזרה. +

דרו קשה, במצב הנמצאת ילדים,
 מקרר, סימלי ובמחיר בדחיפות שים

 וטל- תנור-חימום מכונודכביסה,
 , יבורכו לעזור המעוניינים וויזיה.

ב תל-אביב, 48236 לת״ד יפנו אם
ופרטים. טלפון מיספר צירוף
 גורי למכירה זאב. גורי *
 טלפון וחמודים. מעורבים זאב

בערב. 9 אחרי 03־223555
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ק י ח ע ב ב ט ה
ד לא  הטבע. בחיק מעניין בילד מחפש עקרב, מזל ,33/179 פנ

.61082 מיקוד תל-אביב, 8315 ת״ד

 או הצפון באיזור ונחמדות נדיבות
חיפה. 44748 ת״ד המרכז.

 בן צעיר :זה או זה או *
 מעוניין סנטימטר, 192 גובהו ,19

 1987 ת״ד ידידה. או ידיד להכיר
.88000 מיקוד אילת,
זקו שנינו הדבר. אותו *
; ודים- חמימות — הדבר לאותו קים

אלמו!■
ואלמונית

מעונ 42/180 משכיל אלמוני
עי ויפת אדמונית בידידה יין

 בהצעה בשניים. לידידות ניים,
 פת- 391 לת״ד לפנות רצינית
תיקווה.

21 בן אוכלת. הסקרנות *
 אך חברה, לו יש אי־שם, המשרת

 מינו. בני לגבי מאוד מסוקרן הוא
 בן דומה, ידיד להכיר מעוניין הוא

 משותפת. והנאה שפה לשם גילו,
 פתח־תי- 2114 לת״ד פנה ? מעוניין

 לצרף רצוי .49122 מיקוד קווה,
ה על להקל כדי טלפון, מיספר
קשר.

ללב נוגע

■■ טרה11במ־< סדום ■■
 )43 טעמוד (המשך

מגו במעשים חשודים על שוטרים
 אותם, ומעליבים אותם מכים נים,

ו חתימתם, את לזייף גם ומוכנים
ו לשפץ. המוכנים חוקרים יש כי

 של רצונו לפי העדות את לשפר
פינקס. גרשון התחנה, מפקד
 אנו אין הירוק, התיק לבירור עד

 על שאיים השוטר, הוא מי יודעים
 אולם חתימתו. את זייף ומי דגי

ל יכולים כאלה מעשים כי ברור
 המפקדים שבה בתחנה רק היעשות

לפקו ומאפשרים פעולה משתפים
 בלתי־חוקיות פעולות לעשות דיהם

כאלה.
 לתעולם זר אינו פינקס גרשון

נע איתו הראשונה ההיכרות הזה.
 עקב- יצחק של מישפטו בעת רכה
 מישטר־ מודיע היה עקביוב יוב.
 שלו הקשר ואיש רבות, שנים תי

 גרשון היה פתח־תיקווה במישטרת
 הקודמים מתפקידיו אחד פינקס.

ה של קצין־מודיעין היה פינקם של
עקביוב. עם קשר יצר ולכן תחנה,

ה של גופתה נתגלתה כאשר
כשנ לפני פסטרנק, רחל ישישה

למו להתקשר פינקם מיהר תיים,
 עזרתו את ולבקש שלו הקבוע דיע

הרוצח. בגילוי
בפיג־ עקביוב היתל רגע מאותו

 מדהימה בצורה ובמישטרה קס
 הוא ).2346ד 2255 הזה (העולם

 להתפייס לו יעזור פינקס כי דרש
 ו־ מסוכסך, היה איתה אשתו, עם

 ליל־הסדר את לבלות שיוכל יסדיר
 אלף 30 ביקש כך על נוסף איתה.

לירות.
ו נסע הוא לכל. הסכים פינקס

 והסדיר והחותנת, האשד, עם דיבר
לליל־הסדר. מקום לעקביוב
 עקביוב האכיל חודשיים במשך׳

 הוא מפוברק. במידע המישטרה את
 50כ* על מחשידים סימנים מסר

מכי אך נעצרו. שחציים אנשים,
מבו היו לא נגדם הראיות שכל וון

השני. אחרי האחד שוחררו ססות,
הת תמימים חודשיים אחרי רק
 פתח־תיקווה במישטרת חשד עורר

 אלא היה לא הישישה של רוצחה כי
 חשד החרוץ. המישטרתי המודיע

 פינקם, של במוחו עלה לא זה
 בלי- אלא הזמן, כל שולל שהלך

 אליהו אחר, קצין־מישטרה של בו
ששון.

עצ הוכיחו פינקס של שיטותיו
 בעודף ובלתי-יעילות. כאכזריות מן

 שי־ למישטרה עשה רק שלו המרץ
 בשיטות חוקר היה לוא רות־דב.

ואלי איומים בלי קונבנציונליות,
הנא של שהוראותיהם יתכן מות,
 בבית־המיש- מתקבלות היו שמים

 את משיג היה החרוץ והקצין פט,
שי אולם חיפש. שכל-כך ההרשעות

ההפוכה. לתוצאה הביאו טותיו
 הוא עריץ, חוקר רק אינו פינקם

 כאשר ואלים. חסר־רגש אדם גם
 עגת הזו/ העולם צלמת ניסתה

 במיסדרון אותו לצלם סרגוסטי,
 ויום־יומי, רגיל דבר בית־המישפט,

 ותפס הגברתן הקצין עליה התנפל
המצ את משך הוא בזרועה. אותה

 למעצר. אותה והוביל מידה למה
 לא עילת־המעצר, מה נשאל כאשר
 בהתערבות רק להשיב. אפילו ניסה

 סירו- שרה מחוז-המרכז, פרקליטת
שעה. אחדי הצלמת שוחררה טח,

 אף זוכים לו, הנזקקים אזרחים
 פדל, ציפי ומבזה. משפיל ליחס הם

 מביתו נעדר שבעלה צעירה אשה
 כדי לתחנת־המישטרה הגיעה יומיים,
גורלו. על ידיעות יש אם לברר

וש לחדרו אותה הזמין פינקס
 אשתו היית ״את :בחיוך אותה אל
 ההמומה האשד, ז״ פדל מוטי של

 והקצין בראשה להניד רק הצליחה
 ״אז המישפט: את עליה הנחית
נרצח.״ הוא כי היית!

 מקציני- לדרוש אולי אי־אפשר
כפ טאקט מלאי שיהיו מישטרה

 התנהגות אך מישרד-החוץ, קידי
 ד ריגשית אטימות על מצביעה כזו
 עומד כזה קצין כאשר סאדיזם. על

 הוא תחנת־מישטרה, של בראשה
ה לשוטרים גם הדרך את מתווה

אחרים.
 כדי המישטרה זקוקה עוד למה
 פתח־תיק- בתחנת בדק־בית לעשות

;■ אלץ אילנה ז ווה

ה העולם 2365 הז


