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סינוו הביא אלמוני

ירי לא וגם שר, אליעזר הרב א ^
 יצחק לא אף מלובאביץ׳, הרבי בו, /

להת השבוע יכלו פרם ושימעון שמיר
 על חותמו את שהטביע הכוכב עם חרות

 — מחנות לשני העם את פילג האומה,
 להתנצחויות נושא והיווה — ונגד בעד

מוקי. הכלב במסיבות־קוקטייל:
גיבור־הש־ היה סופר־סטאר, כל כמו

 איש מיסתורין. של בהילה אפוף בוע
 לא גם איש במו־עיניו, אותו ראה לא

 צבע מה גיזעו, מה — לתארו יודע
 דוברמן הוא האם גודלו, מה שיערו,
 זנב בעל שחרחר פודל אולי או אימתני

נלי.1ד על בונזו מעדיף הוא האם קצוץ,
 הכלב על יודע שעם־ישראל מה כל

 הוא אס — במדינה ביותר המפורסם
 ששר־המישפטים־ הוא — בכלל קיים

 שריר, (.אברש׳ה״) אברהם והתיירות
 במישרד־התיירות, נהג של עדות פי על

 אוכל!״ לר הביאו .מוקי, לעברו: צהל
 בער מדובר היה העדות, אותה פי על

 ובשאריות- בעצמות בגרונות, רות,
 ממלח כשנתיים לפני שהובאו בשר

 המלח סגן־מנהל של מידיו דיפלומט,
השר. של ביתו אל דאז,

ריב־ לי אמרה יקרה,״ מה חשוב .לא
 בעלה עם השבוע שהגישה שריר, קה

 בסך חדשות הצהרון נגד תביעת־דיבה
 משוכנעים כולם .כעת שקלים, מיליון

כלב״. לי שיש
 אני כלבים. סבלתי לא .מעולם

 לעשות? מה זה, את סובלת לא פשוט
 אצל שקורה מה לגבי התנגדות לי אין

 שאצלי רוצה הייתי לא אבל אחרים,
כלב.״ יסתובב בבית

 שמר שריר שהזוג כלב זה היה ואולי
קצרה? לתקופה עליו

נש .זה ריבקה, נחרדה באמת!״ .נו
 אנשים איננו ואני אברש׳ה הגיוני? מע

 הייתי ומה בבית. היום כל היושבים
 או כשנסעתי הכלב, עם לעשות אמורה
לפגישות?" רצתי

שגדי, שהעיד בן־השכנים עם ומה
 הלומד שריר למישפחת הצעיר הבן

 כלב־ לו שיש לו סיפר באנגליה, כעת
זאב?

הזה הילד את פגש גדי זאב? .דווקא
3 ■יי 6

 זה לידו. כלב היה אולי בחייו. אחת פעם
 שהכלב סיפר גדי ואם מגוחך! כל-כך

 כל סיפרת לא קטנה, היית כשאת שלו?
 כאילו הזה, הסיפור גם סיפורים? מיני

 בצפון־הארץ. לפנסיון הוכנס הכלב
 15 — בפנסיון כלב להחזיק עולה כמה

 המציאו מאיפה יותר? אפילו שקלים?
תום־ לא פשוט אני הזה? הסיפור את

 ג׳מג׳ית \יי^ םתי
מעורבת

 הא- הגיבורה שריר, ריבקה ת ס
שאוהבים, או הפרשה, של מיתית

בעלת ג׳ינג׳ית, נאה, אשה היא שלא. או

 סביבה. המתרחש בכל גבוהה מעורבות
לעי קולנית איכפתיות, מפגינה היא

 בעיני פעוטים הנראים בנושאים תים,
 מופנים שבדרך־כלל מכיוון אחרים.

ב נוגעים כשהדברים הזרקורים אליה
מתע היא כאילו הרושם נוצר בעלה,

 לאמיתו אולם בלבד. בעלה בחיי רבת
 בכל שריר ריבקה מתערבת רבר של

כללי. באורח פעילה אשה היא דבר.
זוע שהיא הראשונה הפעם זאת אין

 וב־ בבעלה התקישורת טיפול על מת
 גרמה שלה האימפולסיביות מישפחתה.

באו דיעותיה את להביע בעבר כבר לה
בתיקשו־ לבכירים ולטלפן פסקני רח

 הנמרצת, מהאשה שמסתייגים מי גם
 שריב־ לעובדה להתכחש יכולים אינם

 ופשוט בצידקתה, משוכנעת שריר קה
מחיי־מישפחתה. רוצים מה מבינה אינה

 לקחת צריכה שאינני יודעת .אני
 כואב .אבל השבוע, אמרה ללב,״ זה את
וא זמן מבזבזת אני כואב. נורא זה לי.

 העניינים כל על רבים כל־כך נרגיה
 לדברים זמן להקדיש במקום האלה,

שוחק. זה רציניים.
שמנ התרמית במיוחד לי .כואבת

 בע־ לי יש מודה, אני לי. להדביק סים
 מדי יותר נמצאת אני מודה. אני ייה,
 את אוהבים לא ואנשים בעלי, עם זמן
,את פעם: לי אמרה אחת עיתונאית זה.

 אותו!׳ חונקת את לנשום! לו נותנת לא
 היה זה לי אם אותך: שואלת אני אז

 היה לא והוא איתו, להיות טוב עושה
 לגבר יותר פשוט מה — בזה רוצה

 הוא אשתו? את מעצמו להוריד מאשר
 פגי־ ,ארוחות על לי לספר היה יכול

ישיבות. שות־עבודה,
 אחרי .16 גיל מאז בעלי עם .אני
 משותפים, חיים של שנים הרבה כל־כך
 שזה מבינה אני להשתנות. יכולה אינני

אנשים.״ מיני לכל מפריע
 את לתבוע שריר חשבה בעבר כבר

 חמת־זעמה, את שהעלו העיתונים, אחד
 נגד לה יעצו תמיד הוצאת־דיבה. על

 גולדנברג, אמנון עורר־הדין זה. צעד
 במיקרים למישפחה לייעץ שהתבקש
 אי־ תתעסקו .אל אמר: תמיד קודמים,

תם!״
 של גבה את הפעם ששבר הקש
 הכלב־הבלתי-נראה היה שריר ריבקה
מוקי.

שבו לפני פירסם חדשות הצהרון
 האשמות נכללו שבה כתבת־צבע, עיים
ההא עיקר ומישפחתו. שריר השר נגד

 מעמדו את מנצל ששריר היה שמה
 של הפרטיים לצרכיה בישראל כשר

מישפחתו.
מנה אחד של עדות גולת־הכותרת:

 נשלח פיה שעל מישרד־התיירות, גי
 מירושלים במיוחד שנתיים לפני הנהג

לה כדי בתל־אביב, למלון־דיפלומט
 ב־ לבית־השר בהולה חבילה ביא

 התאפק, שלא העיד הנהג רמת־אביב.
 מידי שקיבל החשובה החבילה את פתח

 עורות, בה ומצא המלון, סגן־מנהל
ועצמות. גרונות

 רבינא שברחוב לבית־השר משהגיע
 פי על עצמו, השר פתח ברמת־אביב,

כ וקרא דירתו דלת את הנהג, עדות
אוכל!" לך הביאו .מוקי, שימחה:
 לדיברי אולם פורסם, לא הנהג שם
שי מתוך חמישה הצהירו שריר ריבקה

 במישרד־ בחשבון הבאים הנהגים, שה
לענ שייכות כל להם שאין התיירות,

 השישי הנהג שריר, ריבקה לדיברי יין.
 המנקות על כ״אחראי כיום משמש

במישרד״.

רת.

ת ע י ב ו ת ? א י ל י ג ר ת
 ומושך גדול עגול, סכום הוא ש״ח מיליון

ה כגראה, זוהי, תשומת״לב.  שהשר לכך הסינ
חר שריר אנרהס ם נ סבו  את הגיש כאשר זה, נ

 אלא חדשות. העיתון נגד שלו תניעת-הנזיקין
ב מעלה הסכום גודל שדווקא ל  מישפסנים נ

דו את להשיג השר מתכוון אמנם אם שאלה נו  נ
אנוד  יחסי' למסרת רק התניעה את לנצל או ה
צינור.

 נגלל כלכלית פגיעה נפגע לא השר כי נדור
חד כניכול שהוזמן הנהג על הסיפור פירסום מיו  נ

אני מירושלים די 1לתל-  של חנילה להעכיר נ
 השר של מטרתו אין כן, ועל השר. של לכלנו מזון

את העיתון את להעניש אלא כלכלי, פיצוי לקנל  ו
תנו. כ
 השר היה יכול ענישה, של מטרה להשיג כדי
 היה יכול הוא מישפטיות. דרכים בשתי לנקוט
 פרשית, פלילית קונלנה העיתון נגד להגיש

ל כספי, נפיצוי השר את מזנה אינה שאמנם  אנ
 בפלילים, כתבו ואת העיתון את להרשיע עלולה

 היתה כזו פרטית פלילית קובלנה ולהענישם.
 שנה. תוך ומסתיימת שופט-שלום לפני מתבררת

 הקיים הארוך, בתור מלעמוד נמנע השר היה כך
 השר אבל בתל-אביב. המחוזי בית״המישפט לפני

זו. בדרך בחר לא

 בה שבחר לזו לחלוטין נמעט זהה השניה הדרך
 הגבלתה תוך אך תביעת־נזיקין, כלומד: השר.

 נידונה כזו תביעה ש״ח. אלף מ-ססג הקטן לסכום
 תוך ומסתיימת השלום, בית-מישפט לפני היא גם

 העגול בסכום אז זוכה היה לא אמנם השר שנה.
 מושגים היו יעדיו יתר כל אך ש״ח, מיליון של

 בבית- תביעת-נזיקין של לזו זהה בהצלחה
חר לא השד אך המחוזי. המישפט זו. בדרך גם נ

 בחר במיקצועו, עורך־דין גם שהוא שריר, השר
 נתביעת-נזיקיו ביותר: הארוכה בדרך דווקא

ב. המחוזי בית-המישפט לפני אני תל־  תניעה נ
שנים. חמש בעוד לדיון הטוב, במיקרה תגיע, כזו

 או הפריץ ימות הידועה, בבדיחה כמו אז, עד
 ומוטב העניין, את יזכור לא איש כלומר, הכלב.

עליה. לוותר יהיה
מוג כאשר השר. שכח אולי אחד שדבר אלא

 העיתון - לנתבע זכות יש תביעת־נזיקין, שת
שאלו התובע אל להפנות - זה במיקרה חדשות,

 בשאלונים הגנתו. כתב הגשת אחרי מיד נים,
ת שאלות השר את לשאול הנתבע יכול אלה  רנו

 הפרשה. פרטי כל על מביכות, אף אולי ושונות,
 והתשובות אלה, שאלונים ני הוא שבטוח ומה

 בעיתון מיד יתפרסמו עליהן, להשיב חייב שהשר
לצינור. מרתק לחומר-קריאה ויהפכו חדשות,
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