
 היפהפיה ליקה אנג עם ששכב שהתפאר חייל
בראשון־ חמורים מעשי־אלימות של לסידרה גרם

בביטנו נזרה !1ואח בפניו בשוט הזכה החייל לציון.

 גר- מטרויה הלנה של סניה 0̂ 
 אין ספינות, אלף בן צי להשטת מו <*
 אנג׳ליקה של היפות פניה כי פלא כל

אלי מעשי של לסידרה גרמו דוידובה
בראשון־לציון. חמורים מות

 יפהפיה היא אנג׳לה צה״ל במדי גם
 משיי חום, ארוך, שיערה מדהימה.

זהב של ניצוצות כתפיה, על וגולש

 כמה אנג׳לה עם לצאת שהצליח מי
המש צעיר בן־יעיש, אורן היה פעמים

בצריפין. בשירות־חובה הוא גם רת
 לא ואנג׳לה דויד בין הפירוד אבל

 המריבות, על גברה האהבה רב. זמן ארך
 אבל דויד. של לזרועותיו חזרה ואנג׳לה

 בפעולה. היו כבר הרעות הלשונות
לו סיפר דויד, של הטוב חברו ארנון,

בהן דויד נאשם
תהילים ספר על שבועה

 הסולד אפה בשמש. בו מרצדים
 שחקניות מזכירים החטובות ושפתיה
 להבין קל קלאסי. יופי בעלות קולנוע

 ונקמה קינאה אלה פנים הציתו מדוע
ראשון־לציון. של בני־הנוער בין

 מתגוררת וחצי, 18 בת היא אנג׳לה
 היא כיום בראשון־לציון. הוריה עם

 קורס־נהיגה. וסיימה בצה״ל משרתת
 של חברתו היתה ימים שנתיים מזה

 יופיו כהן. דויד השכונה, של החתיך
 הוא אנג׳לה. של זה את תואם דויד של

 שיערו אתלטי. גוף ובעל גבה־קומה
מת הירוקות ועיניו ומתולתל, שחור

העולם. על מסויים בליגלוג חייבות

 אנג׳לה בין הגדולה האהבה למרות
 בין שקורה מה ביניהם קרה ודויד,
ונפרדו. רבו הם נאהבים: זוגות הרבה

 כי בשכונה השמועה עברה כאשר
 בני בין המירוץ החל פנויה, אנג׳לה
 עם לצאת יצליח מי בראשון הנוער

היפהפיה.
■ 2 יי..... 4

 יצא שבה בתקופה כי מאורן, ששמע
 היה דויד אתה. שכב הוא אנג׳לה, עם

 לשמוע היה יכול לא הוא מזועזע.
אוהב. שהוא האשה על כאלה דברים
 הדברים אם אנג׳לה את שאל הוא
 בתוקף. אותם הכחישה והיא נכונים
 ״זו לו, אמרה שקרן,״ שאורן יודע ״אתה

 ממציא שהוא הראשונה הפעם לא
 והוסיפה: בנות,״ על כאלה סיפורים

 פנים לי תעשה לי, מאמין לא אתה ״אם
 יגיד שהוא לשמוע רוצה ואני אורן עם
בפנים.״ זה את לי

 הזוג ובני רגע, אפילו חיכה לא דויד
ל מייד ירדו איתם שהיה נוסף וחבר
 לבסיס לנסוע כדי מונית וחיפשו רחוב
 פנים״ לו ו״לעשות אורן, משרת שבו
ארנון. ועם אנג׳לה עם

 במכוניתו, שנסע חבר פגשו הם
 ביקשו שם לצריפין. אותם הסיע והוא

 כולם וחזרו אליהם להצטרף מאורן
ארנון. של לדירתו

לדירה, עלו ואורן אנג׳לה דויד,

דווידובה אנג׳ליקה
פנים לו לעשות

 הדבר נכון אם אורן את שאל ודויד
 אורן אנג׳לה. עם שכב כי סיפר שהוא

 והמשיך לארנון, זאת סיפר כי הכחיש
 כזה, דבר סיפר שלא רק לא כי ואמר
אנג׳לה. עם שכב לא מעולם שגם אלא

מכות
שוט

ת ףין הכח־ ,הרוחות את להשקיט ח
 כעסו את ליבתה רק אורן של שתו * 1

 קטן לחדר אורן את משך הוא דויד. של
 הקיר. על תלוי שוט היה שבו בדירה,

 והחל מהקיר השוט את הסיר דויד
 להתערב רצתה אנג׳לה באורן. מצליף

 אך המתקוטטים, הגברים בין ולהפריד
 של נוסף ידיד לדירה הגיע רגע באותו

 אבשלום גמליאל. אבשלום בני־הזוג,
מה אנג׳לה את משך לרגע, היסס לא

 לאורן כי תתערב, שלא לה ואמר חדר
שקרן." שהוא ״מפני מכות מגיע

מה להגיע המשיכו המכות קולות
 אורן כי אנג׳לה שמעה ואז הקטן, חדר

 כי עליו, ונשבע תהילים ספר שולף
 חדל אז רק ביפהפיה. נגע לא מעולם

 את כיבה דויד החייל. את להכות דויד
 שם להישאר לאורן ואמר בחדר האור

 ארנון, בעל־הדירה, שיגיע עד בחושך,
אורן. עם פנים לו גם שיעשו כדי

 אנ־ ניצלה במכות הזו ההפוגה את
 אורן ישב שבו לחדר להיכנס כדי ג׳לה

 אשמור כבר אני תדאג, ״אל לו: ולומר
יותר.״ אותך יכה לא שדויד

 ארנון, לדירה הגיע הרגע באותו
 המהומה. כל את שהחלו הם שדבריו

 כי לו נעים שלא ואמר התנצל הוא
 ניגש ודויד שקרה, מה קרה בגללו
ואב התגונן ארנון אותו. גם להכות
 את ניצל אורן ביניהם. הפריד שלום

מהדירה. והסתלק המהומה
 למישטרה, פנה לא מהנוכחים איש

 שקיבל. המכות על התלונן לא ואורן
 ודויד אנג׳לה יצאו כאשר למחרת,
 בדיסקוטק, לבלות כדי ראשון, למרכז
ה אחיו בן־יעיש, מוטי את שם פגשו
של טוב חבר הוא מוטי אורן. של בכור

 פרשיית על שוחחו והשניים דויד,
 שלאורן דויד, עם הסכים מוטי המכות.

 שעשה. מה על מכות מגיעות היו
בידידות. נפרדו השניים

 ואני דויד יצאו שוב בערב למחרת
 הנערה של לביתה וחזרו לבלות, ג׳לה

וה לביתה, עלה דויד חצות. בסביבות
 שלוש עד בדירה יחד נשארו שניים
בוקר. לפנות

מה קולות שמעו בערך 2 בשעה
 ראה לא אך למירפסת, יצא דויד רחוב.

 לאג־ נודע למחרת לדירה. וחזר דבר
 אורן, של אחיו בן־יעיש, מוטי כי ג׳לה
 פצוע והוא בביטנו יריות שלוש נורה
ביק כאשר בבית־חולים. ושוכב קשה

 עם יחד בבית־החולים אנג׳לה אותו רה
לס מוכן הוא כי מוטי להם אמר דויד,
אחיו. בגלל בול

עדה
עוייגת

 המישטרה נכנסה היריות גלל ^
המעו את לחקור והחלה לתמונה

 בו, ירה מי ראה לא כי טען מוטי רבים.
מיש עם סיכסוך או אויבים כל לו אין
 קרו היריות באיש. חושד איננו והוא הו,

 השנה. אוקטובר בחודש השישי, ביום
 אורן. אחיו עם חברים אצל ישב מוטי

 וביקש מהרחוב למוטי קרא מישהו
היריות. נורו ואז ירד מוטי שיירד.

המ על שמועות שמעה המישטרה
 שהיה הסיכסוך ועל אורן שהוכה כות

 אנ־ על אורן שהעליל העלילה בגלל
 הכל. הכחישו הנחקרים כל אולם ג׳לה.
 בכלל. הוכה כי הכחיש אפילו אורן

 היא ראשונה. שנשברה אנג׳לה זו היתה
 שבהן המכות על למישטרה סיפרה
 למריבה הסיבה על וגם נוכחת, היתה
ודויד. אורן שבין

 נורה, שמוטי אחרי ששעתיים מאחר
 גמליאל, אבשלום של מכוניתו הוצתה
 קשור אבשלום כי המישטרה חשדה

ה את הכחישו ואבשלום דויד ליריות.
נעצ־ הם אך ליריות. הקשר ואת מכות

)36 בעמוד (המשך

_ כעסק הכנסת
 )19 מעמוד (המשך

 מן כמרצה שעתיים במשך פעם מדי
 עד כזאת הרצאה עבור ומקבל החוץ,

ברוטו. דולר 30
באוני עבודתו מהפסקת כתוצאה

 שם לו שהיו זכויות איבד הוא ברסיטה,
 דמי- הופסקו, הפנסיה תשלומי —

 שהצטבר ובסכום הוקפאו השבתון
להש רשאי אינו הוא אז עד לרשותו

תמש.
 וייס, מרוויח כח״כ, משכורתו מלבד

 15 עד שערך, מדוקדק חישוב על־פי
 שהוא בשכר מהרצאות נוספים אחוז
 בעיתונות מאמרים ומפירסום נותן

 מספיק הוא חודש מדי הישראלית.
 בהתנדבות הרצאות 20מ־ יותר לתת

 אך ביותר. פעלתן ח״כ והוא במיפלגה,
 בשום עוסק אינו הוא זו מסיבה רק לא

 עקרוני, עניין זהו לגביו פרטית. עבודה
תפ מכל התפטר לכנסת וכשנבחר

 היה שלא מאלה גם הציבוריים. קידיו
בצירן. שכר

 החטיבה מנהלת לאסתר. נשוי וייס
 בחיפה. אליאנס הספר בבית העליונה

 ומשלימה שבתון בשנת היא השנה
 ילדים, שני יש לזוג דוקטורט. עבודת

 על שפרנסתו ובן לבית מחוץ בת
ההורים.

 ברכב נוהג החיפאי הפרופסור
 משנת פרמונט מסוג לנכים המיועד

שנפ וייס, צילינדר. ארבעה בעל ',79
 קנה ,1965ב־ בתאונת־דרכים קשה צע
 מתשלום פטור כשהוא המכונית את

שמו הוא כיום שוויה המיסים. מחצית
דולר. אלפים נת

 בת צנועה בדירה מתגורר וייס
 שנה, 45 בן בבית חדרים, וחצי שלושה
הכרמל. במרכז

מגוו בתוכניות־חיסכון מופקד הונו
 שנה 15 לפני — מניות לו אין נות.

 החליט לכן ונכווה. במניות השקיע
 הונו מקור נוספת. פעם להסתכן שלא
 ,1967־8 בשנים שקיבל בפיצויים הוא

 חברת־הביטוח חוייבה שבו במישפט
 שנגרמה נכותו על פיצויים לו לשלם

א בחסכונות הסכום בתאונת־הדרכים.
דולר. אלף 60ל־ כיום מגיע־ לה

 הוצאות כולל מהכנסת, משכורתו
 אבל רולר. 900 של לסכום מגיעה רכב.
 בקו בנסיעות רק דלק שורף אינו וייס

 להרבה נוסע גם הוא חיפה״ירושלים.
 הנסיעות ובגלל מיפלגתיים, כינוסים
 מכוניתו. מנוע מכבר לא נשרף הרבות

 שמונה החדש המנוע לו עלה לדבריו,
ברוטו. משכורות

בצניעות. חיים וייס מישפחת בני
 ומסתפקים במיסעדות אוכלים הם אין

 בנסיעות ממעט הוא בבתי־קפה. בבילוי
 תרם שהשבוע כך על גאה והוא לחו״ל,

אתיופיה. ילדי למען שקל אלף 250

מגרמניה פיצויים ♦
 .154( וירשובסקי מרדכי •

 אולם מישפטן, הוא אף שינוי. ח״כ
פרטית. בפרקטיקה עסק לא מעולם
 ברחוב משלו בדירה מתגורר הוא

 תל־אביב. בצפון ברנשטיין אדוארד
 ואב עובדת, שאינה לוויולה, נשוי הוא

המת ,18מ״ יותר בגי בוגרים לשניים
 אופל המישפחתי, ברכב בבית. גוררים

נוהג. הוא ',84 אסקונה
 חובב־ של שם יצא לווירשובסקי

 כשהוא מפתיע הוא קלאסית. מוסיקה
 נדיר. תקליטים אוסף לו שאין מגלה

 מוסיקה מקליט הוא בדרך־כלל
מהרדיו. קלאסית

 של קטן. סכום יש לווירשובסקי
 במניות אלפי־שקלים. עשרות כמה

 שקיבל סכום שבהסדר. הבנקאיות
 באיגרות־חוב, מושקע מאמו בירושה

שק אלפי מאות כמה כיום שווה והוא
לים.

 שינוי ח"כ של החודשית הכנסתו
 פיצויים פלוס מהכנסת, המשכורת היא

 מש־ שליש בגובה מגרמניה, אישיים
 תל־ מעיריית ופנסיה כורת־הכנסת,

 שנה, 11 במשך שהיה, אחרי אביב,
 הפנסיה סכום שלה. המישפטי היועץ

 הסך מהכנסת. מהכנסתו כרבע הוא
דולר. 1300כ־ הוא כן, אם הכל,

■ ציטרץ בן־ציון
2469 הזה העולם


