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מזה יותר הרבה רצתה היא אבל - הבל את קיבלה היא

הציקים פנקס נערת
 צ׳קים תמורתה מסרח כתל-אכיב, סחורה קנתה רומנשטרייך מרים
 לא מועד, רמאי על־ידי כוצע ואילו רגיל, פלילי מעשה זהו כיסוי. ללא
 רמאי אינה רוטנשטריין־ מרים אולם מיוחדת. לתשומת־לכ ראוי חיה

 חעכרי הנוער של כיותר הנוצצת השככה על דווקא נמנית היא מועד.
 אמידה מסביבה ברובן הצומחות תל־אכיב, של נערות־חזוחר החדש:
 מאחורי התחבא אשר את באכזריות חושף מרים של סיפורה והגונה.
 במכון הנלמדת המעודנת, ההליכה ומאחורי היטב, המאופרות הפנים
 לשלם, נאלצת צעירה נערה אשר המחיר נורא מה מראה הוא ליפי.

מזוייף. וניצנוץ ברק שכולו בחוג מעמדה את ולקיים להוסיף כדי

ה הבגדים לחנות רגיל. שישי ום ף
 בתל- דיזנגוף ברחוב איוניר, מפוארת

 בגדים בחרה צעירה, עלמה נכנסה אביב,
 צ׳קים, סנקם שלפה היא לירות. 168 של בסך

 את מסרה מסולסל, בכתב שמה את חתמה
 רחוב רוסנשסרייך, מרים לקופאית: כתובתה

תל־אביב. ,9 פרנקפורט
 ההופעה בעלת בנערה חשד העלה לא איש

 מאיוניר, יצאה היא' המשכנעת. והאישיות
 נכנסה דיזנגוף, רחוב של לאורכו המשיכה

 בשווי סחורות קנתה נוספות, לחנויות־פאר
 לא החנויות מבעלי איש ל״י. 1300 של

 הבלתי־ האפשרויות בעלת האשה את הכיר
 לעצמה להרשות היכולה כמעט, מוגבלות

גדולים. כה בסכומים מצרכי־מותרות לקנות
 התשובה הגיעה אחדים ימים לאחר רק

 כיסוי. אין לצ׳קים הבנק: של המפתיעה
 חיפשה פרנקפורט, לרחוב מיהרה המשטרה

 עליה. שמע לא איש רוטנשטרייך. מרים את
 שכנו את שאל המופתעים, הדיירים אחד דק

מרים?״ קראו לא ״לאשתך־לשעבר בסקרנות:
 רוסנשסרייך, מרים למטרד- קלע השכן

 חתמה להתגרש, ועמדה נשואה היתד, אשר
 את מסרה אך הוריה, שם את הצ׳קים על

 מלחתום נזהרה היא בעלה־לשעבר. כתובת
 מודעה זה פירסם כן לפני כי בעלה, בשם

 הוא אין כי הזהיר בה ובמעריב, בהארץ
 הן וחובותיה, התנהגותה, ״למעשיה, אחראי
 אשתו. של בעתיד״ והן בהווה הן בעבר,

★ ★ ★ טוב מבית יפה נעדח
 של בתם היפה, הנערה הגיעה יצד

רחו וותיקי רוטנשטרייך, ושלמה מיה ^
זו? לנקודת־שפל בות,

 היא רגילה. ילדות היתד, מרים של ילדותה
 הצטיינה מיוחדים, כשרונות שום גילתה לא
 כבר הבלתי־רגיל. יופיה אחד: בדבר רק
 מתחביביה ואחד והזוהר, הפאר אל נמשכה אז

יפים. במלבושים ארוכות להתבונן היה
 בה, התאהבו שהשכנים יפה כה היתד, היא

 עקב מנשותיהם, לנזיפות פעם לא זכו
הצעירה״ בנערה שנעצו מבטי־ההערצה

 גם היא עליה. חשבו מה ידעה מרים
 בעל זו. מהערצה הנאה מעט להפיק ידעה

 של נוכחותה אשר למשל, צעיר, מכבסה
 טובה הרגשה לו גורמת היתד, בחנותו מרים

הר הוריד, גם מתנות. עליה המטיר במיוחד,
מאווייה. כל את סיפקו מיפיה, להתפעל בו

 מרים, התבגרה זו שופעת־טוב באוירה
 ללמוד החלד, היסודיים, לימודיה את גמרה

 באוירד, היה לא אולם למסחר. בבית־ספר
 הקשה המיבחן לקראת הכנה משום זו

 אחרי מיד כן על צבאי. שירות ששמו
 כי לדעת מרים נוכחה לצד,״ל, שהתגייסה
רוחה. לפי אינו זה הוזי־חיים

 כי לטעון גם החלו לצריף חברותיה
 אף היו בקביעות. נעלמים אישיים חפצים
 לא בכך אשמה כי לטעון, שהעזו כאלה
 כלל נעמו לא למרים מרים. מאשר אחרת
 לעשות החלימה היא אלה. מקרים וכלל

 לעשות. עליה מה ידעה גם היא משהו.
+ ★

חקו עד
 לבילוי יצאה בהן חרבות פעמיס ך*

 הבחינה בתל־אביב, החופשיים ערביה ■1
 אחד בנהג ,5 בקו נסיעה כדי תוך מרים,
 היא הרבה. מביעות עינים תמיד בד, שנעץ

 עינים לה לומר רצו מה בדיוק ידעה לא
 בה ההזדמנות שזוהי הבינה היא אך אלה,
משהו. לאמר היא גם תוכל

 מרים החלה הקו, על פגישות כמה אחרי
 לאוטובוס. מחוץ גם נהג אותו עם נפגשת
 של מבטיו אמרו מה גם התברר במהרה
 אותה שמגדירים כפי זו, היתד, אהבה. הנהג:

ראשון. ממבט אהבה כותבי־רומאנים׳
היתר, החדש חברה את להכיר הספיקה אך

 מועד את מיד לקבוע בקשה: מרים בפי
 מן הופתע הזהיר העירוני הנהג הנישואים.
 היפה. החיילת נהגה בה המופרזת המהירות

ב הודיעה החזק, האופי בעלת מרים, אך
 שניפרד או מיד, שנתחתן ״או פסקנות:

הנישואים. תאריך את קבע הוא לעולמים.״
 היא רבה. מאי־נעימות מרים נפטרה כך

 של ומד,טענות בצה״ל, משירותה השתחררה
 כנראה, זה, היה אך בגללה. הנעלמים חפצים
 חודשי שלושה עברו לא בלבד• חלקי שחרור

 אותה בפני מרים עמדה ושוב נישואים,
 מביתה גם נעלמים החלו לפתע תופעה:

שונים. חפצים החדש
 כי מדוע. להבין היה יכל לא גם איש

 נוחים יותר הרבה עתה היו מרים של חייה
 כנהג יפה שהשתכר בעלה, אי־פעם. מאשר

 הניח החדשה, למשפחתו מסור היה בדן,
מש את לחודש, ראשון כל השולחן, על

בקשה. כל מאשתו חסך לא במלואה, כורתו
★ ★ ★

ביוקר עולח הזוהר

 יכלה לא שוב שולחנה, על משכורתו את
 אינם היופי מכוני־ ואילו בהקפה, לקנות
 לשלם יכולה אינה שידה במי לטפל נוהגים

המחיר. את
 לשכנע הצליחה היא .5 לקו חזרה מרים

 לדירתם ערב באותו עוד חזרה בעלו־״ את
 בבית החיים אך -16 ג׳ורג׳ המלך ברחוב
וזקנה- ללא השתנו

 ימים באותם כי לבעל, סיפרו שכנים
 נהגה דן, של הלילה במשמרת עבד בהם

 שם בילו אשר חברים, הביתה להביא אשתו
 הכושית הזמר להקת חברי ארוכות. שעות
 מרים היתד, בהופעותיהם אשר גייט, גולדן

 אחת, אף להחסיר מבלי כמעט מבקרת
 השכנים את הרגיזו בביתה, לבלות נהגו

 הפריעו התכופות ההשתוללויות כי שטענו
אצי כי הבינו לא הם בלילות. מנוחתם את

מרים. את חייבה החדשה לותה

★ ★ ★
להתגרש רוצח הבעל

 במשכורתו גם הסתפקה לא מרים ךא
בהן ארוכות שעות אותן דן. נהג של

 נערת של קלים חיים לנהל חזרה ריס •*
ר. ה ב עליה אהוב היה לא המטבח !•וזו

 רבות לעמול נהגה לא כי הסתבר אך יותר•
לה. הציקו אשר דברים בו היו במטבח.
 מכרה היא קיומם: עם השלימה לא מרים

 הקומקום למכור. היה שאפשר מה כל כמעט
 נמכרו החשמלי, התנור ואחריו החשמלי,

 היו מלכתחילה. כך על ידע שהבעל מבלי
 כנראה עזרה היעלמותם אשר דברים עוד

 שקיבלה הזהב, שעון החדשה: לעקרת־הבית
 על־ לה ניתן אשר הזהב ורביד לנישואיה,

 כי טענה תחילה הם. אף נעלמו בעלה, ידי
רב זמן שעבר לאחר אך לתיקון! נשלחו

 לבית־המשפט שהובאה בעת השבוע, שנראתה כפי רוטנשטרייך, !מרים
הסחוזי  משי עריכת למועד עד לשיחדור בקשתה לבירור בתל־אביב, |

הכבדים. אותותיה את עליה השאירה המקומי בביתיהמעצר ימים 'שבוע

 רבים טיפולים ואותם ברוול, לשבת נהגה
 היקרים בסלוני־היופי לקבל נהגה אשר

 בהרבה גדולים כסף סכומי דרשו ביותר,
 יקר. הוא הזוהר כי ברשותה. היה מאשר

 נערות־הזוהר בין הבלתי־פוסקת ובתחרות
 הוא ביותר היקר רק — תל־אביב של

למרים. הכסף הספיק לא כן על טוב. מספיק
 והגיוני. קל פתרון לה היה לזה גם

 במלואה, בעלה משכורת את שקיבלה למרות
 חבר פנקס בהקפה. החנויות בכל קונה היתד,

 הבטוחה הערובה את היווה בעלה, של דן
חשדן, סוחר לכל ביותר
 רבים, לחובות בעלה נכנס קצר, זמן תוך

 היחסים יתר גם לעמוד. היה יכול לא בהם
 חודשים שלושה לאחר עורערו! הזוג בני בין

 יכול הוא אין כי לאשתו הבעל הודיע
 בית את עזבה מרים עמה. לחיות יותר

ברחובות. הוריה לבית חזרה בעלה,
 יותר. עוד קשה היה לבד, לחיות אך

שיניח פי היד, לא שוב ?חידש בראשון

 רוטד מריםהזוהר נעות
כפי שטרייך,

התל־אביבי. רוול בית־קפוז באי שוזכירוה

 במיוחד, הצליח לא התיקון כי התברר יותר,
סופית. מהבית נעלמו והדברים

 מנשוא. קשים בבית החיים נהיו שוב
 יחסה את יותר לסבול היה יכול שלא הבעל,

להתגרש. .החליט בתם, אל אשתו של
 הודיע שש, בשעה בעלה קם אחד בוקר
 הוא כי סיפר להתגרש, רצונו על לאשתו
 אמרה לא מרים לרבנות. והולך מתלבש

 הבית דלת את סגר כאשר רק מלה.
 קראה הדלת, את היא פתחה מאחוריו,

 הנחיתה להסתובב, הספיק בטרם בשמו.
קהה. במכשיר ראשו על מכה

 בשארית ניסה בדמו, מתבוסס נפל הבעל
 בקימה הגרה אחותו, לבית לזחול כוחותיו

 נשאר ־הוא אפסו, כוחותיו אך העליונה.
 במדרגות עלה למזלו המדרגות. על לשכב

 את ראה הוא לביתו.. קרח שהביא שכן
אמבולנס. מיד הזעיק המקרה,

 בבית״ד,חולים היה כבר קלי, שעה כעבור
מסמנת במצחו. עמוקה צלקת כאשר הדסח,

 ל- נקראה אשר מרים, המכה. מקום את
 מן יצא בעלה כי בעדותה סיפרה משטרה,

 נפצע במסדרון, שעמד בשולחן נתקל הבית,
השולחן. של החד מקצהו בראשו
 מהאסון במיוחד נרגשת נראתה לא היא
ש השבועות שלושת במשך לבעלה. שקרה

 אחת פעם לבקרו באה ,בבית־ד,חולים שכב
 האחיות נוספת. פעם גם באה היא בלבד.
 הדברים את לקחת באה מרים כי סיפרו
 היתה זו בפעם אך מכנסיו. בכיסי שהיו

 לה נתן לא שלבה האסון, מן מזועזעת כה
בעלז חדר אל להיכנס

★ ★ ★

ה ר ט ש מ ת ה ב ר ע ת מ

* ו * ת ו ע א ג יחדיו. הזוג עוד חי לא ר
 והוא בעלה, בבית לגור המשיכה מרים

 נשארה לא מרים אך הוריו. עם לגור עבר
ב בילתה כיצד זכרה היא לבית. רתוקה
 בן- בבית־המלון נישואיה לאחר נעימים
הת בעלה, של לדודו השייך בחיפה, יהודה

 ניתוק על ידע לא הדוד שנית. שם אכסנה
 ב־ אותה קיבל בעלה, לבין בינה היחסים
 נעלמה בנעימים, אצלו בילתה מרים 'אדיבות.

 של חוב אחריה בהשאירה מה, זמן לאחר
בגדיה. כל ואת לירות 108

 לגט, הבעל של תביעתו התקדמה בינתיים
 התעלמה האשד, אך לבקשתו. נענתה והרבנות
 של וחוזרות הנישנות מהודעותיה בקביעות
 לחתום לבית־המשפט להופיע סירבה הרבנות,

 שהגיעה לאחר גם הגירושים. תעודת על
 התביעה את בעלה יבטל לפיו להסכם,

 חתימתה תמורת תקיפתו, על נגדה הפלילית
ברבנות. הופיעה לא הגירושין, תעודת על

 של תמונתה להתערב! נקראה המשטרה
 בארץ. המשטרה תחנות בכל הופצה מרים

 שופטת נמצאת. היא היכן ידע לא איש אך
 המשפחה טענה בפניה שמיר, מינה השלום

 המשפחה שם על חובות השאירה מרים כי
 מרים על כי קבעה לירות, 3500 של בסכום
 בעלה, להורי להחזירה דירתה, את לפנות

אותה. ׳קיבלה מהם
 לפני לא אך הדירה• את החזירה מרים

 את ומכרה לחלוטין, כמעט אותה שהוריקד,
 לא פזיזות מרוב והמטלטלים. הרהיטים כל

 חפצים המלאה. תמורתם את לקבל הספיקה
.450ב״ נמכרו לירות 1500 ששווים

★ ★ ★

צו ח ת ר ב א ח י ד י

ב *** ?ןלמה ו  יותר רוטנשטרייך. מרים נ
למ מעוניינת המשטרה היתה מכולם \1/

 אותה והזמינה חזרה הרבנות כי אותה. צוא
 מבלי שלה, הגס כתב את ולקבל לבוא

 ימים משבוע פחות ואז, לתשובה. לזכות
 בחיפושים פתחו תל־אביב ששוטרי אחרי

 מרים. של עקבותיה נתגלו — נמרצים
 לקנות האחרונה בפעם שניסתה אחרי זד, היה
 לכל סימן־היכר שהם אביזרי־ר,אופנה, את

 למותרות זו תאיזד, לשמד- ראויה נערת־זוהר
 24מ־ פחות תוך בפח. אותה שהפילה היא

 לחדר הועברה גזית, במלון נמצאה שעות
יפו. משטרת של המעצר
 מבעלי כמה על־ידי שנדרשו בעלה, הורי

המו את הציגו הצ׳קים, את לפרוע החנויות
ידיהם. את רחצו ובמעריב, בהארץ דעה

 עתידה לגבי ברור, היה בלבד אחד דבר
 בו התאריך למרץ, 20ב־ מרים: של הקרוב
 כתב על ולחתום ברבנות להופיע היא חייבת

ספק. ללא אותה להביא המשטרה הגט,.תוכל
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