
שת השבוע .נוסעה שנןננו
 מחבריו שמישהו כנראה פחד הוא אחר. בבנק לחשבוני

אותי. יכיר שלו בבנק
★ ★ ★

מס־־הפנסה של עכין
 מאות חמש של מהצ׳ק חוץ ק,זצ כשקיבלתי מיד ן*

 התחיל הוא קבלות. על אותי מחתים היה הוא הלירות, 1 1
 מאות חמש על מצ׳ק החל מרס, חודש מאז צ׳קים לי לתת

 לו קראתי לא אז עד הוא. מי בדיוק ידעתי אז רק הלירות.
בשם. לי קרא לא והוא בשם, מעולם

 שהתחיל בתקופה גם במזומן. סכומים לי נתן מרס עד
 היה לא לפעמים מזמן. כסף גם לי נתן עוד צ׳קים לי לתת
 היה הוא אליו. מצלצלת הייתי ביקור. אחרי כלום לי נותן
 או צ׳ק לי ונותן העבודה ממקום יוצא פגישה, לי קובע
כסף.

 אותי מכנים לא הוא אם הקבלות, מה בשביל אותו שאלתי
הסבר. שום לי נתן ולא צחק הוא למס־הכנסה.

 היו לא לעולם שנים. במשך כך להימשך יכול היה זה 1
 העסק מכל להשתחרר פתאום מחליטה הייתי לולא מגלים.

 מוכרחה אני האלה החיים עם לגמור שכדי הבנתי הזה.
 זקוקה הייתי ממנו, להיפטר וכדי שלי. מהחבר להיפטר

 שלי. הרוזחים על חי שהוא להוכחות
החזקות. ההוכחות אחת בשבילי להיות צריך היה מייזל

★ ★ ★

לחמה״ זקוקה .,חייתי
 כי חופשית, גישה לי היתד, שם למשטרה. יגשתי **

 עם נמצאת שאני האלה, השנים תשע בתוך פעם לא
 מהם אחד היה ולא והתחלפו קצינים עברו זה, !חברי
 שלי מהחבר ולהשתחרר איתם פעולה לשתף לי הציע שלא

לבית־הסוהר. אותו שאכניס ועל־ידי
 מסוכן שהוא מפני לשבת, צריך שהוא לי אמרו ר,ם 1

 שלך. הבן על חבל עליך, ״חבל ללב. אצלי חדר וזה לציבור,
 טענתי: תמיד לך!״ ונעזור לנו עזרי נחמדה. בחורה |את

 פעם. כל ניסו דרכיי״ למה כל־כך, אותו רוצים אתם ״אם
 עשיתי לא פעם אף אבל איתם, הסכמתי בראש. תמיד גענעתי

עליו. הגנתי שיכולתי כמה עד להיפך, זה. זת4
 הרבה היו זה. לחודש 13ב־ קרה מה יודעת אינני
 בגלל לא מאוד. מתוחים כבר היו שלי העצבים |נורמים.

 לא אחרי. רדפו לא בי. נגעו לא פעם אף כי המשטרה,
השכנים תלונות למרות פעם, אף הואשמתי ולא נעצרתי

 דגברי־ של גזפוצצג! נזנתנה :וני־הננרב
 ברי־ מדשנד נאננר ביבווח־, וזבת! {ונוזל

 ז-1 לדברי ננל־ירו, נרשנוג ליצאניוז, *וזנן
ווזז.
 כש־ ביזזור שנווז, ננל בנגןאיינז \יב2צ׳ -ירי

 ביווזר ווזנובובבווז וזזזשובווז :ושפזזווז
 1א\ וזוכיד וזבוראגי שאופיוז וו, בפרשה י

 נזב- גנו דנווז ווזוא — בלונדי וזפננגו וזיוז
 הר- אוזו! — ירוננוז יצאניו! וזיוזוז אליו!

 בננלוו וזינוב, נווזונכוז אידופי-נוצרי, ־א
נורכויוז כדנוווז שנינו נווה וזוא אף וננ1

 וזיוז וזוא שלוז. ולנונוזל ללולוז נגנו דא
 וזיצא- של וזלונוווז לפני נווד כי בוז זד

כל נננז יוור וזנושנודוז, בלשי ננל-ידי שאי

 בנני־ וזננובקיוז יצאניוז וזוווגן, לפי :יווור.
 יצא־ אצל וזנובסר גבר עברה. ננובדוז ה

וזגבדינז צולנוו נורונו כן, אנו שוזיא. יודה

 גנב ןשד2 בלי אורווינו ננל נזרשיננ ווונזר
 שאיננו לצרכינו גנו בו לוזשוזנזש מאפשר

 לננוז-נזצוא. בוזינויגו, ושגו
 וזגיבורוז נופי וזפרשוז, של וזנזלא יפור

וזנושבורוז. שיבוווז ננל נוראיג גילוי ננו
׳ י■■...י■— ■י...-—י .״ < ■■ - י״ י >—■י

האהבה קרבן הוא:
אצלי. שביקרו בפירוש שהעידו והאנשים

 ההכנסות על חי שהחבר ככה, טוב יותר היה בשבילם
 גרועים. יותר הרבה פשעים יבצע שחברי מאשר שלי,

לאיש. להזיק יכלו לא הרי עשיתי שאני הדברים
 של מילת־כבוד מלאה, הבטחה לחברי שהיתר. לי ידוע

 ושאני בי, יגעו שלא ירקוני שלום רב־פקד קצין־המשטרה
 מתעסק לא שחברי זמן כל בעבודתי, להמשיך יכולה

 דאגה אפילו 'עצמה המשטרה איתם. פעולה ומשתף בפשעים
לעבוד. לנו יפריעו שלא

 בבטחון. זה את קיבלו לא אליהם, כשבאתי בוקר, באותו
ול נגדו, עדות למסור הטוב מרצוני שבאתי האמינו לא הם

 הוא להגנה. זקוקה באמת אני כי מפניו. לעצמי הגנה חפש
 בני, זה משותף, משהו בינינו יש מאד. מסוכן כאיש ידוע

 להוכיח אוכל לא החוק כלפי אבל שלי, ובן שלו בן שהוא
 הייתי אז אחר. בשם בבית־ד,חולים אותו ילדתי כי בני, שזה
 נישואין. ללא ילד ללדת רציתי ולא רגישה, בחורה עוד

 שהספקתי אחרי שונה, בבר החיים על שלי המבט היום
 השקפת את שיניתי הגונים. שנקראים האנשים את להכיר
שלי. החיים

הבלוגדית״ ״הגה★ ★ ★
ה, לא 0 ^ ר ט ש מ  העד הגנה? לי לתת היה יכול מי ה
£  האנשים ולתמיד. אחת איתו לגמור רציתי התחתון? לם \
עכשיו. לי לעזור היה יכול לא הכסף אבל

 ולא לעזרה, זקוקה והייתי נפשי, באופן שבורה הייתי
 וקיבלתי פתוחות, בידיים במשטרה אותי קיבלו לכסף.

 וישכב היום אור את זמן הרבה יראה לא שהוא הבטחות
שנים. שלוש לפחות בכלא אצלם

 רק סיפרתי עליו. יודעת שאני מה לספר אותי עודדו
 לא כי בי. פגע שהוא מה רק אתי. שקשורים דברים
החיים. לכל אותו לקבור רציתי

 האלה, האנשים אצל שחיפשתי מה כל היד, רגע באותו
 בן־יהודה. ברחוב פומבית למכירה לעמוד להפסיק לי שיעזרו

 בלבי התפללתי זמנים היו מזמן. זאת לעשות יכלו כבר הם
 וממנו. מהאנשים לנוח כדי לכלא, שעות 48ל־ וללכת להיעצר
המש־ כשמכונית ביותר, הגדולות בסריקות אפילו אבל

הבישה מנהל של הציקים

 ללכת. ממשיכה הייתי בנות, עם מלאה עוברת היתה טרה
 למה הבלונדית! ״הנה צועקת: היתד, מהבנות וכשמישהי

 עושים או אותה, משתיקים היו הם אותה?״ עוצרים לא
 לא אני הסיבה. את ידעתי אני רק רואים. לא כאילו עצמם
בשקם. ישב שהוא היה חשוב להם. חשובה הייתי

 הם החוק. הם כי הגנה. לבקש אליהם באתי זאת בכל
 ייצא. לא שהוא לי אמר גילבין יונה פקד הקצין הכוח.

 ישתחרר והוא יקרה, משהו אם אבל לנו. זה את ״תשאירי
 אליך צמוד שיהיה אזרחית לבוש שוטר תקב.י זאת, בכל

עלייך.״ וישמור
 חי שהוא וסיפרתי אליהם הלכתי בבוקר לחודש 14ב־

 רוזחי, על חי שחברי כהוכחה לי שימש מייזל חזחי*. על
 נמסר חברתי עבור לי שילם שמייזל שהכסף אומרת זאת

 כסף!״ לך שנתנו אנשים לנו ״תביאי אמרו: הם לחברי.
 מייזל על־ידי וצ׳ק. כסף לי נתן שמייזל להם סיפרתי
 הזד, שהכסף כסף, הרבה שהרווחתי להוכיח רציתי ואחרים

, קלפים. למשחקי וממנו ידידי של לידיו עבר
 באותו אבל האלה. האנשים את מסבכת שאני ידעתי

 * להם היה לא עצמם הם כי נקי. לא מצפון לי היה לא רגע
 בחייהם. ראשונה הייתי לא אלי. בקשר נקי מצפון מעולם

 רגע באותו דאגתי אלי. הגיעו הם אליהם, הגעתי לא אני
 הם הרי הגונה, הייתי לא בעיניהם כי אם לעצמי. ורק אך

 טובה. הסוואה להם שהיתר, אלא יותר, טובים היו לא בעיני
בהיחבא. והם בגלוי, שעשיתי מה עושה הייתי אני

 לא מדוע גבר, משדלת שבחורה כזאת עבירה יש אם
 המכוניות בעלי הגונים, אנשים לאותם עונש אותו נותנים

הבנות? את בעצמם המשדלים הפרטיות,
 ברחוב הדורה מכונית עם שניגש אדם מאשימים לא מדוע
 רגע באותו זקוקה אלא יצאנית, איננה שבאמת לצעירה

ההידור? של בפיתוי בפני לעמוד יכולה ואינה כסף, לקצת
יחד יושבים •טגייט★ ★ ★

 כבר הוא הביתה. הלכתי שלי ה?ןדות את שגמרתי ף•
במש שישבתי בזמן עוד אותו עצרו בבית. היה לא

עדות. ומסרתי טרה
 הקצינים אחד אל לגשת רציתי הצהרים, אחרי למחרת,

 מכונית ששלחו לי אמר הקצין הלאה. יהיה מה ולשאול
 שמשהו התברר כי דחוף, אותי צריכים היו הם אותי. להביא

 עדות למסור לי אמרו מייזל. של הצ׳קים עם בסדר לא
במ והצ׳קים, הסכומים כל ועל מייזל, עם יחסי על מדוייקת

 ובאילו צורה באיזו ממנו, שקיבלתי הצ׳קים על יוחד
ממנו. אותם קילבתי מסיבות
 יום באותו העדות. את מסרתי לחודש, 14,־ד שני, ביום

 אצלי ביקר הצהריים, אחר שלישי, ביום חברי. נעצר גם
 את לי הביא כרגיל מצב־רוח. לי שאין לו אמרתי מייזל.

 שנפסיק אמרתי רק אותו. הזהרתי לא והסוכריות. השוקולד
 כותבת והעתונות סריקות, הרבה יש כי לשבוע, לד,פגש

 לא זאת אבל הבנות. אחרי עוקבת והמשטרה מדי, יותר
 לו להגיד יכולתי ולא מהמשטרה, פחדתי לא הסיבה. היתד,

 שסיפרתי אותו הזהרתי לא הביזנס. את להפסיק שהחלטתי
הכל.

 הוא הבנק. ליד בבוקר רביעי ביום פגישה לי קבע הוא
 הכל. יודע שהוא יבוא, שלא חשבתי דקות. בכמה איחר

 החתים טוב, נראית שאיני אמר סליחה, ביקש ירד, הוא אך
 אגורות. וכמה לירות 180 על צ׳ק לי ונתן קבלה על אותי
 איכפת לא כבר רגע אותו פה. אותו תפדי אל לי: אמר
במקום. אותו ופדיתי כלום, לי היה

 צלצלתי. לא הראשון. ביום אליו לצלצל לי אמר הוא
 הוא הראשון, ביום בשתיים יותר. אליו אצלצל שלא ידעתי

 במקום־ אותו וחקרו למשטרה שהוזמן לי אמר הופיע.
 לחוקרים שסיפר אמר הוא אתי. ליחסים בקשר העבודה
 נתן למה אותו שאלו כשנתיים. לפני בחברה אותי שהכיר

לי. עזר והוא ידידים שאנחנו אמר הוא כספים. לי
 להם שענה אמר הוא אלי. הצ׳קים הגיעו איך אותו שאלו

 אחוזים וזה שלהם, בחברת־ד,ביטוח כסוכנת עבדתי כי
 אמר והוא אתי מיני מגע לו היה אם שאלו לי. שהגיעו

כך. על לענות מחוייב שאינו
 עם מה אותו שאלתי מהכל. מופתעת עצמי עשיתי
 כרגע נראה, אמר הוא הרבה. אותו מסבך זה ואם הצ׳קים,
 אותו. להציל יכולתי עוד אז הצ׳קים. את ומחפשים בודקים
 אמר הוא שלו. החברה בשביל עבדתי שבאמת לאמר יכולתי
 הלכתי אז השחר. רחוב למשטרת שלוש לשעה מוזמן שהוא

להם. להגיד לי אמר שהוא מה להם וגיליתי אליהם לבד
 שהיה מה כל ואת באמת אותו הכרתי איפה סיפרתי

 עדות מסרתי שם למטה, אתת קומה אותי הורידו בינינו.
 החתימה עם הצ׳קים את וזיהיתי שלנו, היחסים על מלאה
שלי.

 לא חברי. עם דיברתי מבחוץ יפו. לכלא ניגשתי למחרת
 יחד יושב שהוא לי סיפר חברי נעצר. שמייזל אז ידעתי
סיפור איזה היה ושם עתון קניתי אצלו. ובוכה איתו

הפלילי. החוק על עבירה המהווה דבר *


