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למוצג שהפך התצלום
 בעת שצולם הזה, העולם של זה תצלום רומנטיים. יחטים גם לו היו שעימה

קנאביט. שיח גידול נאשמת ישי של נמישפטו מוצג הפן מישפטם,

 נישואין על במישטרה תיק נפתח
אלה. בלתי־חוקיים

 קטן בבית להתגורר עברו ויעל ישי
 בני־ מתגורריס שבו החדר בבנימינה.

מודר אבזרים כמעט מכיל אינו הזוג
 ברקמות מקושטים הקירות ניים.

עצ בני־הזוג וגם שונים, אמנות וחפצי
 בתקופת כמו להתלבש ממשיכים מם

 ציב־ בשמלות או לבן בביגדי רינה,
שי רקומות. עוניות  כעת מתפרנס י

 המישטרה הגיעה 1978ב־ מחקלאות.
 ישי של בביתו חשיש לחפש כדי

 מימדים. גדל קאנביס שיח שם ומצאה
 השיח את מגדל הוא כי הסתיר לא ישי
בעליו. ומשתמש 1972 משגת כבר

שי נגד  על כתב־אישום הוגש י
 נעלם הוא אך בסמים, ושימוש החזקה

 לפני רק אותו. למצוא היה ואי־אפשר
 שנמצאו אחרי המישפט, חודש זמן־מה

 באשמה, הודה הוא ישי. של עיקבותיו
 קייוואן, מוחמר עורך־הדין סניגורו, אך

 לרינה קשר כל לו שאין בשמו טען
 את לחזק כדי נטענה זו. טענה שני.

שי של הבטחתו  מסמים נגמל כי י
 הוא בחשיש. עוד יגע לא ושלעולם

 רומנטיים היו רינה עם קשריו כי סיפר,
 אצבע בכת חבר היה לא וכי בלבד

אלוהים.

 שנים 45 לפני נולד אלף ישי
 הסוציאליזם מעוז גבע, בקיבוץ

 כדי המשק את עזב הוא והאידיאליזם.
 שבוע לפני חדשים. אלוהים לו לחפש

שי הורשע  צמח ובגידול בשימוש י
 מייצרים שממנו הצמח הוא הקנאביס,

והחשיש. המריחואנה את
שי התגלגל המשק את שעזב אחרי  י

 לאיטליה נסע הוא שונים. במקומות
 הוא לארץ. וחזר אמנות ללמוד כדי

 גילו, בת רות, אשתו עם יחד התגורר
 והתגוררו באמנות עסקו הם ברמתיים.

שוודי. בצריף
הם בני-הזוג. בחיי המהפך קרה אז

 תהלוכה באותה ממנה. התאכזב הים
שי גם צעדו רבת־רושם  בעיק־ ואשתו י

 לכל הסכימו הם הגדולה. הכוהנת בות
מאחוריה. ועמדו שלה מילה

 תמונות ^
מחשידות ^

 נישואיו
בלתי־הוקיים

 בזיכרון־יעקב להתגורר עברה רינה
 עם הרומנטיים קשריה את והפסיקה

 להורות הספיקה כן לפני עוד ישי.
 להתגרש עליו כי לקיבוצניק־לשעבר

רות על רינה של השפעתה מאשתו.

 אצל כעס עוררה זו הכחשה
 אמסטרדאם עורכת־הדין התובעת.

 לקבל מלול אברהם מהשופט ביקשה
 שהתפרסמו תמונות מישפטית כראיה
רו בכתבה  (העולם מרינה.' לכם .גו

 רינה נראית בתמונות ).2372 הזה
 בתל־אביב, מבית־המישפט ברדתה
 בולט מעריציה. צועדים אחריה כאשר
 זה בתיק הנאשם הוא כולם בין מאוד

שי אלף. י

 כפי שיין, ריין — שני ברינה פגשו
 ונפלו — לאחרונה עצמה מכנה שהיא

 אישיות שהיא רינה, לקסמיה. עבדים
 על עצומה השפעה ובעלת חריגה
 רומנטיים יחסים יצרה ונשים, גברים

 דרכה בראשית אז היתה היא ישי. עם
 כת את אז ייסדה היא אשה. כגורו

ם, אצבע הי  לבנים בגדים לבשה אלו
 שהיה מי לכל תורתה את והטיפה
לשמוע. מעוניין

 נהו רות, אשתו, גם אלא ישי, רק לא
 את קיבלו הם שלם. בלב רינה אחרי

שי חיים. כתורת תורתה  שינה י
 מגדל החל הוא אורח־חייו. את לחלוטין

 רבים קילוגרמים הוריד ארור, שיער
 בגדי את ללבוש והתחיל ממישקלו

 אצבע כת אחר־כך נודעה שבהם הלבן
אלוהים.

 נוער, אמנות לימד אז שעד ישי,
 לבוא רבים צעירים על להשפיע הצליח
 את ולשמוע במגדיאל רינה של לביתה

מת החלה הצעירה הכת דרשותיה.
 לביתה הגיעו מודאגים והורים רחבת

 ילדיהם. את משם להוציא כדי רינה של
 פניה מעל אותם גירשה היא אבל

 דיים מבוגרים בניהם כי להורים ואמרה
בחיים. דרכם על להחליט כדי

 ביתה על המישטרה פשטה אחד יום
 חשיש. שם ומצאה במגדיאל רינה של

שי רינה  הסם. החזקת באשמת נעצרו וי
 המחוזי בבית־המישפט הופיעה רינה

 לבנה בתילבושת לבושה בתל-אביב
 לבן לבושי מעריציה, קהל כל ואחריה

 הם בידיהם. פרחים מחזיקים הם, גם
 דתית המעין בתהלוכה מאוד בלטו

 שחשבה ורינה, בבית־המישפט, שערכו
 תורתה, להטפת חדש מקום מצאה כי

 לשכנע ניסתה שבו נלהב נאום נשאה
בחשיש. רע כל אין כי השופט את

 נרדפת היא כי לשופט אמרה רינה
 השם. קידוש על כמו מריחואנה בגלל

 כי רינה אמרה שם שהיתה לעיתונאית
אלו־ וכי נאצית, היא בישראל החברה

אלוהים את
 שבעלה שהאשה, עצומה כל־כן־ היתה
 רינה. של מעריצה נותרה אותה, גירש

 ולנקות לביתה לבוא המשיכה היא
 מאהבה אז שהיה ולישי, לרינה ולבשל

הגדולה. הכוהנת של
 רינה, של ממיטתה שהוגלה ישי,

 הוא חדשה. אהבה זמן־מה אחד לו מצא
 16 בת ילדה אחותו, בבת התאהב
 בת שפירא, יעל אודים. מקיבוץ
 ביקרה יעל אהבה. לו החזירה האחות,

 הוציא אז ממנה. והתלהבה רינה אצל
 האוסר צו יעל של והוריה אודים קיבוץ

שי של כניסתו על  עבר לא לקיבוץ. י
 והצטרפה מהקיבוץ ברחה ויעל רב זמן

 בראש־פינה להתגורר עברו הם לישי.
 דתיים בנישואים נישאו גם ואחר־כן־

 בירושלים. ברצלב מחסידי אחד על־ידי
אמסטרדם, יהודית התובעת, לדברי

 את לקבל הסכים לא אמנם השופט
 גם השתכנע לא הוא אך התמונות,

 הזמן משך גם הנאשם. של מהבטחותיו
שי גידל שבו הרב  לא הקנאביס את י
 חודשי לשלושה נידון הוא לו. עזר

 כמו תנאי. על שנה ועוד בפועל מאסר
 .שהיה המכסימלי הקנס עליו הוטל כן
שקל. 5000 בסו בחוק, אז

 יעל, ישבה המישפט כל במהלך
 ספסלי על ישי, של ובת־אחותו אשתו
שי את מלווה כשהיא המישפט אולם  י

 נעלמה שני רינה מעריצות. בעיניים
 :מוקי של התאבדותו בעיקבות מהארץ
 • הש־ אך שדה־בוקר, קיבוץ בן מלמד,
 ;ישי, כמו באנשים עדיין ניכרת פעתה

 להטיף וממשיכים תורתה את שקיבלו
נוספים. לצעירים אותה

■ אלון אילנה

הראשונה האשה
רומנטיים. יחסים בעלה קיים שעימה (מימין), שני רינה מנהיגתה,

___־־—.ר

שמצא הקיבוצניק
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■ ■ מהמישטרה מגבים י ■

 )41 מעמוד (המשך
 האזרח עיקבותיו. נודעו ולא נעלם,

 את לו להחזיר מהמישטרה ררש טאנוס
 אלף 100ל־ קרוב אז היה שערכו הזהב,
דולר.

בפרשה. לחקור ממשיכה המישטרה

 מידע ^
מבפנים ^

 כספת על ששומעים פעם כל ^
 מייד נזכרים במישטרה, שנפרצה

 קילוגרם, 400 במישקל בקופה
 ממטה גנבים על־ידי שהוצאה

מנוף. בעזרת ביפו, המישטרה
 ,1976 בינואר 12ה־ בוקר, באותו

(העולם בצחוק געתה כולה המדינה

׳חשלים במישטות
 שבועות, נמשו קיוו

הנעל□ שהזהב
מגירה באיזו ״מצא

 המישטרה מפכ״ל אפילו ).2002 הזה
 הצליח לא רוזוליו, שאול דאז,

 המאורע על לו כשנודע להתאפק.
 המפכ״ל פרץ ביפו, הארצי במטה

 טלפוני דיווח שמע הוא רועם. בצחוק
 חקי- מחלקת ראש זיגל, בנימין מפי

 חדרו הגנבים כי לו שסיפר רות״הונאה,
 של השניה לקומה פשוט סולם בעזרת
 באחד השימשה את שברו הבניין,

 לעשות כלל לטרוח מבלי החלונות,
 עגלת־משא עם נכנסו בשקט, זאת

 השניה, שבקומה לחדר מתקפלת
הרביעית. לקומה ומשם
 הרישום. לחדר ישר ניגשו הם

 הם מהן אחת כספות. שתי היו במקום
 על שהיה מנוף בעזרת לקרקע הורידו

שלהם. המשאית
 חובבנים, של מיבצע זה היה

 מבפנים, מידע כנראה שקיבלו
 שהוחרמו דולרים רבבות יש שבכספת

זיגל. תת־ניצב של אנשיו על־ידי
 חשובים, מיסמכים גם שם היו

המחלקה. בחקירות הקשורים
 הרוחות את להרגיע מיהר זיגל
 בכספת שהיו השטרות שכל באומרו,

 נתגלתה עצמה הכספת ונרשמו. סומנו
עזובה.

 חשודים. כמה עצרה המישטרה
 והורשעו. לדץ הועמדו מהם אחדים
 פעולה ששיתף בכך נחשד אחד שוטר

 נשלח מחוסר־הוכוזות אך הפורצים, עם
לחופשי.

 את להטריד המשיכה אחת שאלה
 שהיו שהשומרים קרה כיצד הציבור:
 ההסבר הפורצים? את שמעו לא במקום
 של באמצעותו — המישטרה שנתנה
 נחשבה — צחי שמואל דאז, הדובר

 ובגשם גשם, יום באותו .היה כבדיחה:
לראות.' קשה

 על המדינה כל צחקה רב זמן
 אף זריזים ואנשי־קולנוע הפרשה,

לאף. מתחת סרט: כך על הפיקו

 שוטרים
וגנבים ^

י *  לצחוק המישטרה את שהפך *
ר, מו ג  בני ילדים של קבוצה היתה ^/

 בוצעה חודשים כארבעה לפני .13־10
 שבו בבת־ים, המישטרה למחסן פריצה
 נגנבו האזרחי. המישמר של נשק נמצא
 הכריזה המישטרה רובים. עשרות כמה

 המישמר של באחריותו היה שהמחסן
האזרחי.
 .נתגלו המאורע אחרי ימים כמה

ח׳. עד ה׳ מכיתות ילדים הפורצים:
להת ממשיכות המישטרה כספות

 תוכנה נעלם חודשים ארבע לפני רוקן.
 מרחב במישטרת כספת־המוצגים של
 בה שנשמרו והתכשיטים הכספים יפו.

 בארגנטינה. הנעדרים כמו נעלמו
 המישטרה לאקונית: נמסר מהמישטרה

חוקרת.
■ מרסלזוהר

□שכם הנםרה ■^1
)36 מעמוד (המשך

 הסלונים את פותחת רמונרה אז
 כנורה מרגישה היא שלה. הספרותיים

ת בבית בו איבסן. של הבו

 מספרת להתגרש,״ פחדה ״רמונדה
 עקב שעברה הטראומה .בגלל חזן,

ב מנודה היתה אמא הוריה. גירושי
 הצליחה רחוקות לעיתים ורק חברה,

 מתוארים בספר עימה. להיפגש רמונדה
 היא שלה. המיניים התיסכולים היטב

לה פחד מתוך להריונות, בורחת
תקשר.״

 עומדת במחזה מהדמויות אחת כל
 אצל המתרחשים במאורעות ומתבוננת

 דומות. נקודות הרבה יש רעותה.
 לו מוצא בגולה היהודי הפוגרום
 בגדה. הנערכים בפוגרומים מקבילה
 - הציוני והמיתוס הפלסטיני המיתוס

 בהלם טיפול עוברת גולדה מתבלבלים.
רמונדה. של המכבש דרך

 וגולדה רמונדה בין הכבד הדו־שיח
 מוסיקה קיטעי על־ידי לפרקים נפסק

 המגלם כהן, אלברט השחקן של ושירה
 המוסיקה במחזה. הגברים תפקידי את

 הדראמה בתוך ניכור של יסוד מכניסה
הזאת. העמוסה

 להציג היום אי־אפשר חזן, לדעת
ש ניכור. בה שאין הצגה  חשיבה כאן ־י

גם הניכור. נוצר וממילא פולטית,

רמונדה
מעצר־בית

 צעירות שחקניות שתי של הבחירה
מרחק. יוצרת 30זד גיל בסביבות

 חיצוניים. סממנים רציתי .לא
 תהווינה עצמן ומאיה שעופרה רציתי

הדרמה.' את
במחזה? איזון יש לרעתה האם

אין חזן: אומרת שהמ משום איזון, .
 הוא צדק מאחנת. לא היא היום ציאות

 פעם יומיום. עצמו את המוכיח דבר
 סכנה זוהי לא. היום אבל צדקנו, אולי
 אינך לערבים. מאשר פחות לא לנו,

 אחד בחצי צבאי מישטר לנהל יכול
 המי־ השני. בחצי דמוקרטי ומישטר

פשיסטי״. להיות הופך שטר

 ויינגרטן, עופרה של דעתה מה
 רמונדה את המגלמת השחקנית

 ואם בולגרי לאב בת עופרה במחזה?
 להביע ומיטיבה הר־געש היא יווניה,

 של הסוער הטמפרמנט את הבימה על
רמונדה.

איני  עופרה, אומרת פוליטיקאית', .
 פוליטיות דעות לי יש שחקנית. ״אני

 ־** אנחנו נכון. אותן לבטא יכולה שאינני
 לאש״ף קשר שכל במדינה נמצאים

 לפלג שייכת רמונדה אם גם קללה, הוא
 אש׳פיסטית איננה ואולי ביותר, המתון

 להיזהר צורך מרגישה אני כלל.
מרימונים. מפחדת אני כי בלשוני,

 משום רמונדה. את מעריצה .אני
 שמץ אין שבה הרי פוחדת, אני שאם

 אם גם להאבק, ממשיכה היא פחד. של
 עם מתמיד בקונפליקט נמצאת היא

הקיצוני. הערבי הפלג ועם היהודים
 בה. התאהבתי תיאטרונית .מבחינה

ערביה." או יהודיה היא אם שכחתי
■ וייט אוריאלה

2390 הזה העולם


