
עו של רכב זה סוחר־המכוניות: על־ידי
לכסף. עכשיו הזקוק חדש, לה

 למיש־ ניגשתי לסיפור. האמנתי לא
 את שיבדקו וביקשתי טרת־התנועה,

 אומתו, הפרטים וכל הניירת הרכב.
 כזה, רכב לרכוש לי הציעו להפתעתי.

 מכונית לי שיש מכיוון רציתי, לא אבל
 ונ״־אנד חדשה מרצדס שתיים, (בעצם

הסי את סיפרתי אבל חדשה), בלייזר ס׳
 רכב לקנות שרצו חברים, לשני הזה פור
הזה. הסידור עם כזה,

הק את יצרתי אני מכוניות. קנו הם
או נתפס כאשר לבינם. הסוחר בין שר
עש מכר כבר שהוא והתברר סוחר, תו

 הוא זו, בדרך מכוניות של רבות רות
מאסר. שנתיים וקיבל נשפט,

רעיהלוץ
 חידה!״ אורל׳ של אחותה שהיא מפני .זה

להציג. רוצים
לשופט, שנכנסתי לפני בעירעור,

תב לי: ואמר החוקרים אחד אלי ניגש
 כך הביתה. ותלך העירעור את טל

והשתחררתי. עשיתי,
ה אלי התייחסו המעצר, בתקופת

חשבו הם בהתחלה מאוד. יפה חוקרים

 מספר אחד כל שם, יושבים הם קיימים.
 זה אם שם, הוא למה שלו, הסיפור את

 לאחר, עצה נותן אחד כל לא. או צודק
 השבוע עבר וככה לא, ומה להגיד מה

מאוד. מהר
 — לי היתה לא אוכל של בעייה
יביא מי ביניהם רבים היו שלי החברים

 ״מישהו
עלי״ עובד

 אמר־ ,התפוצצה הפרשה אשר ^
 מהסוג הן האלה המכוניות שאם תי ^

 שיחזיר מהסוחר מבקש אני המזוייף,
ויי חבריי, משני קיבל שהוא הכסף את
בחזרה. המכוניות את קח

 למישטרה וסיפר כנראה, כעס, הוא
 ושבעצם שלו, הרשת ראש הייתי שאני

 היתה המישטרה זה. כל של המארגן אני
 ומכיוון הסיפור, את לאמת צריכה

 אנשים, הרבה הזה לעניין שקשורים
בבית־המעצר. שבוע נשארתי
 פשוט שמישהו חשבתי הראשון ביום

 בצורה איתי להתבדח ומנסה עליי עובד
טר או הלם, היה לא זה מוזרה. מאוד
 בשלוות־נפש. זה את קיבלתי אומה.

 נכון, שחושבים. כמו מפונק כזה לא אני
 כל לי היה בפה, כפית־כסף עם נולדתי

 אורח־חיים וכנער, כילד שרציתי מה
בד״נסט׳. כמו

בי עצמי את לקחתי כאשר אבל
 עשיתי בעסקים, בתחילת.דרכי דיים,

 חושב אני כלים. ושטפתי ספונג׳ה גם
 על לוותר יכולתי אם מפונק, לא שאני
 היתה רצינית הכי הבעייה שבהם חיים,

 או בחצר, מי־הבריכה את לי יחממו אם
 לחדר ארוחת־הבוקר את לי יעלו אם

 צבא עשיתי זה, כל את עזבתי שלי.
 ואחר־כך שנים, שלוש במשך לא־קל
 במשך להתפנק הרעיון על ויתרתי

 הוריי. על־חשבון באוניברסיטה, שנים
קשה. לעבודה ויצאתי עצמי את לקחתי

 בהתחלה אותי החשידה המישטרה
 150כ־ של וזיוף מכירה של רשת כראש

 מיספר ירד ימים כמה כעבור מכוניות.
סוף־השבוע ולקראת ,30ל־ המכוניות

רקפת והזמרת כהן יזהר עם איציי!
!־בכה יעבור זה שאצלנו תחשוב ׳.שלא

החתזנה...״ לפני רבים לזועת קורה .זה

 מנהל שהוא בחשד באבו״כביר, המעצר
 גנובות. מכוניות למכירת רשת

איציק: פיפר
 מסוג רכב רכש שלי החברה אחד
בי במיגרש מסוחר־מכוניות, ב־אנחו

 ממחירו אחוזים 50 עלה הרכב פו.
שניתן הנמוך, למחירו ההסבר בשוק.

 מסויימת׳ על,מעורבות החוקרים דיברו
מכוניות. שתי במכירת שלי

 רובינשטיין מנחם שלי, עורכי־הדין
 לבית־ עירעור הגישו טוניק, ויהודה

 ב־ שהחוקרים מפני המחוזי, המישפט
 הזמן כל טענו השלום בית־המישפט

אינם שאותו סודי, חומר בידיהם שיש

 הבנתי אבל באמת, שמן דג תפסו שהם
 ש־ הבינו הם החקירה שבמהלך מהם

וש שליליים, גורמים על־ידי שורבבתי
עבריין. לא אני בעצם

טי בבית־המעצר. שם, מעניין היה
 לא שמעולם כאלה הסוגים, מכל פוסים

שהם ידעתי לא שאפילו כאלה ראיתי,

עיראקי...' הוא .אבא

 מכל לי היה מחר. ומי היום, אוכל לי
 הלא־נעים במצב שבוע, באותו טוב.
 ראיתי שלי. חבר באמת מי הבנתי הזה,
חברים. מעט לא לי שיש

 ב־ אבל מעורבות, לי שהיתר, נכון
 שהמכונית יודע הייתי אילו תום־לב.

 הייתי האם מזוייפת, או גנובה היא
 עיסקי בחוזה הנמצא לאדם אותה מציע
 כאלה עסקים שנים? חמש לעוד איתי

 שהם אנשים עם סוחרי־מכוניות עושים
 מכירים לא ולמחרת אהד, יום רואים
אותם.
 בעניין אבנרי, של סיפורו כאן עד

המישטרה. עם הסתבכותו

הזכייה
הגדולה

 היא להתראיין. סירבה לוין עיה ך*
עניי את לשמור האוהבת בחורה 1

 עליה רשות־הסיפור, את לעצמה. ניה
 משאירה היא אמרה, היא כך ועליו,

לאיציק.
 די שלה למישפחה שהיה מפני ״זה
 ״אחותה איציק. אומר בעיתונים,״ ייצוג

 שהיתה מי חידה, אורלי היא הבכורה
 ודוגמנית, הזה השלם של מלכת־המים

 בארצות־ והתגרשה התחתנה ואחר־כך
הברית.

 ממשלתי, במישרד עבדה ״רעיה
המ בפסיכולוגיה, ראשון תואר השיגה
 עושה היא ועכשיו שני, לתואר שיכה

 ,28 בת בגילי, היא הדוקטורט. את
נשית.״ חתיכה, מאוד, עדינה יפהפיה,

 לאחותה כמו לה, קראו במקור
 מזה עשתה אורלי חדירה. רעיה אורלי,
 שם־המיש־ את החליפה ורעיה חידה,
 דווקא בחרה ואחר־כך אחר, לשם פחה

 חן מוצא שהשם אמרה היא ב״לוין״.
בעיניה.
 שעבר, בשבוע לאיציק נישאה היא
 ואלנטין״, ב״יום ברבנות, קצר בטכס

 ו5ב־ שחל הבינלאומי, יום־האוהבים
 בכוונה," בתאריך בחר ״הוא בפברואר.

החתו אחרי אחדות שעות אמרה, היא
נה.

תסריט...״ לפי כאילז .זה

 בעלת לבחורה גרם מה השאלה על
 יפה, צעירה, — שלה כמו נתונים

 בעיתון מודעה על להגיב — משכילה
 חתונה, בלי אבל בילד, הרוצה בחור של
 קוראת ״אני רק: להגיד הסכימה היא
 כבר לחת׳, מיכתבים הזה, המדור את

 וזה שלו, המיכתב את קראתי שנים.
 היום, אותו. להכיר טוב, רעיון לי נראה

 עוד רעיון לי נראה זה שנה, כעבור
טוב. יותר

 ממבט כבר בעיני חן מצא ״איציק
 יגיע שזה חשבתי לא אבל ראשון,

לחתונה.
 בחיים. שלי גדולה הכי הזכייה ״הוא

 האול־ בבדיקת אופן, בכל בן. לנו יהיה
בן." שזה רואים טרה־סאונד,

₪ רון :עמ<
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