
 עיקוב בעזרת מייזל את תפסה שהמשטרה איך פנטסתי
 על והתלוננתי גולדברג העתונות לקצין עליתי וצילומים.
 כאן כלפיך! הוגן כל־כך זה גברת? רוצה את ״מה הפרסומת.

 ואת האלה. האנשים אחרי זה לפני עקב שהמדור כתוב
 בפרסום מעוניינת לא שאני אמרתי בעניין.״ מעורבת לא

 יבקשו ושבבית־המשפט יופיע, לא ששמי לי הובטח ובשם.
סגורות. דלתיים

★ ★ ★
תגאי עד וחצי שגתיים

 15 וביקשו לשופט אותו הביאו שעות. 48 ישב כרי
 שבעה נתן השופט עדים. הרבה שיש טענו כי יום, ! |

 בשעה השביעי, וביום ימים, ששה רק ישב הוא ימים.
 בהסכמת ושוחרר לבית־המשפט הובא הוא בבוקר, עשר

המשטרה.
 הוא שאם כבחור אותו ציין התובע לו. עזרו עוד הם
 בשקט לחיות לעבוד, טוב, בחור להיות יכול הוא רוצה,

 לחיי. סכנה יש כי כלל הזכירו לא הם הבטחות. ולקיים
אלי. ישר וחזר על־תנאי, מאסר וחצי לשנתיים נדון הוא

 לבית־ שבא התובע, האם עצמי: את שואלת אני וכעת
 האם עליו? ולא עלי להגן צריך שהוא ידע לא המשפט,

 חשבתי השניה? היד עושה מה יודעת לא במשטרה אחת יד
אחד. גוף הוא הזה שהמנגנון

זה? כל את עשיתי למה
 ושאוכל בבית־הסוהר ממושכת תקופה יבלה שחברי רציתי

הה מהחברה ולהתרחק הארץ את לעזוב בני, את לקחת
במש והסתבכתי שמסרתי אחרי והנה, בה. שחייתי גונה
שיצא! מה זה טרה,

 זה פרק־חיים עם גומרת שאני שחשבתי ברגע דוקא
 אחרי השבוע, דווקא מהתחלה. כאילו המשטרה התחילה

 תלונה, ושום תיק שום לי היה שלא שנים וחצי שלוש
 פעמיים אותי צילמו לזנות! אנשים שידול על תיק לי פתחו

 אני ולמעשה בחוץ. חברי טביעת־אצבעות. ולקחו מספר, עם
 קיבלתי, לא מהמשטרה הגנה לחסדיו. ונתונה בחברתו עדיין
 איכפת. יהיה לא אחד לאף מחר, משהו לי יקרה ואם

 מה על טינה לי שומר שהוא מראה לא הוא חוץ כלפי
 חובותיו את הפורע אדם שהוא יודעת אני אבל לו, שעשיתי

 רוצה בני כי אתו. להישאר אני נאלצת זאת בכל בדייקנות.
 לחו״ל, לצאת רוצה בני היה אפילו ואם שנינו, עם להיות

 ממני זה את למנוע יכול חברי כי להוציאו, יכולה הייתי לא
 כי רוצה, איני לבד הארץ את ולעזוב חוקיות. בדרכים
 יכולתי לא הילד בגלל רק למענו. רק נהרסו חיי למעשה
חברי. את לעזוב

 לשתף מוכנה לא אני למשטרה. גישה לי אין כבר היום
הש שהוא אחרי יומיים אותי. שסידרו אחרי פעולה אתם

 שהם לי להסביר וניסו חדשות הצעות עם באו הם תחרר
למעני. זה את עושים

הראשון הגבר★ ★ ★
ע, 10 ת רי פ ה  על הקיום מעניין כזאת בקלות שיצא א
 הקשורות באשמות מחדש חברי הואשם זונה, רווחי /

 בטענות־ לירות 500 ממנו שהוציא אותו האשימו במייזל.
 שנתן הלירות מאות חמש על לצ׳ק היתד, הכוונה שווא.
 מייזל טען עכשיו בבית. הייתי שלא בשעה לחברי מייזל

בטענות־שווא. זה כסף ממנו הוציא שחברי
 שלום לקצין הלכתי בזה. לו עזרתי כי שאודה רצו

 את יעשה שעכשיו אמר הוא הבילוש. מדור ראש ירקוני,
 שהכניסו אחרי לו, להאמין יכולתי איך קטן־קטן. חברי
 עבירה על במאסר־על־תנאי חברי את ושיחררו לבוץ אותי

בבית־הסוהר? שנים לשלוש להכניסו לי הבטיחו שבגללה
 עם להשלים אלא ברירה לי שאין בינתיים החלטתי אני
 לירקוני אמרתי שאפשר. כמה עד איתו ולהסתדר חברי

 הדייסה. כל בשביל לשלם מוכנה שאני אותו, שישחררו
 להיות לא שיבטיח בתנאי להשתחרר יכול שהוא אמרו הם

 לבית־המשפט, העניין כשהגיע שנה. במשך תל־אביב במחוז
 — העיר את לעזוב איש לחייב יכול שאינו השופט אמר
 העיר את לעזוב חברי את חייב הוא זאת. עשה זאת ובכל

 ואולי בתי־המשפט, פגרת תיגמר אז חדשים. שלושה למשך
המשפט. יתחיל

 וכי ולילד, לי לדאוג הבטיח חברי כי למשטרה אמרתי
 לזה מתכוזנת אני בחיי. חדש דף עכשיו לפתוח רוצה אני

 נמאסה היום עד בה שהלכתי הזאת הדרך כי ברצינות.
לגמרי. עלי

לו. שנמכרתי הראשון הגבר היה מי לזכור כיום מנסה אני

 חברי מהבית. יצאתי הערבים. באחד היה שזה זוכרת אני
 פרוטה. לי היתד, לא התינוק. נשאר בבית בקלוב. שיחק
 ליד עמדתי הלוזאה. ממנו שאשיג מישהו למצוא יצאתי
 בו ישב יפה. פרייבט לידי נעצר פיתאום .4 למספר התור

 לא רגע באותו אותי. להסיע לי שהציע ידוע עורך־דין
 אבל סתם. אותי יזמין לא שהוא ידעתי רק כלום. חשבתי

 ההתחלה. רק שזאת ידעתי ארוחת־ערב. איתו לאכול הסכמתי
 גן־החיות. ליד מפוארת בדירה שעה ביליתי הארוחה אחרי

 בתוכו ומצאתי שלי הארנק את פתחתי במדרגות כשירדתי
 הראשונה הפעם זו היתד, כסף. על דיברנו לא לירות. 30

אהבתי. את שמכרתי
 יותר הרבה הגעתי כבר הפעם הדבר. אותו עשיתי למחרת

 מצאתי פינו: בכל כי הקיימת. הקרן שדרות עד רחוק.
 על שמר שלה והבחור שלה, כאילו היה שהמקום בחורה
הזאת. הזכות

 כנראה אחת. אף היתה לא שם כי עצרתי, בקרן־הקיימת
 היו לפעמים כי אני, מי כתוב היה לא שלי המצח שעל

הת ככה טרמפ. לי ומעיעים זוגות עם מכוניות עוצרות
 היה הראשון הפרק בארץ. שלי האחרון שלפני הפרק חיל
 אז לעצמו תיאר לא אחר אחד אף ולא אני לא לגמרי. אחר

שהיה. כמו יהיה שההמשך

וילד חבר ביזל,
 לי היו לא קרובים .1948 בסוף מאיטליה לארץ אתי ף■*

 אבל שבאתי, מטורפת שהייתי חושבת אני היום פה. *2
 חיים לי היו כלום. לי חסר היה לא בבית פה. שאני עובדה

 מעולם לי היו לא פה שאני השנים 12וב־ ויפים. נורמאליים
מסודרים. חיי־משפחה

קיב אז מאד. קשה עבדתי בבית־החלוצות. קצר זמן גרתי
 רחצתי עבודה. שעות שמונה בשביל ליום ועשרים לירה לו

 באחי עבדתי זה ואחרי בית־חרושת, של במיטבח כלים
 ורחצתי המכוניות את שפשפתי בעיר. הגדולים המוסכים

 שעב׳ הבחורים לבין ביני להבדיל היה קשר, גבר. כמו אותן
והליכלוך. הצבע בגלל שם, דו

 דלקת קיבלתי במוסד כי במשק־בית, עבדתי זה אחרי
 ממני התרשמו שעבדתי מקום שבכל יודעת אני פרקים.

 אחרי שוטר. היה הוא בעלי. את היכרתי גם אז מאוד. טוב
 להשיא רצו לא כי הנישואין, לפני התגיירתי נישאתי. שבוע
 בעלי עם יחד עבדתי למקווה. הלכתי נוצריה. הייתי אותי.
 התעלפתי אחד שיום עד בירושלים, דויד הנזלן במלון

 ולא חופשת־מחלה קיבלתי ימים חודש במשך מחולשה.
לשם. יותר חזרתי
 הוא אותנו. הפגיש משותף מכר חברי. את פגשתי ואז
 כששמעתי וג׳נטלמן. מנומס בחור מאוד. יפה רושם עשה

 המשטרה גם האמנתי. לא מסביבו, הסיפור את אחרי־כן
מפניו. אותי להזהיר דאגה
 עשינו היכרות של חודש אחרי .1952 בשנת היה זה
 לחיות יכולים שאנחנו למסקנה והגענו בארץ, יפה טיול
 שנים. שלוש יחד וחיינו ירושלים את עזבנו משותפים. חיים

 אופן, בשום הסכים לא הוא אבל מבעלי. להתגרש רציתי
רשמית. לו נשואה עדיין אני הסכים. לא עדיין היום ועד

בארץ, שלי ביותר היפה התקופה היו האלה השנים שלוש

 קטנה, מכבסה היתד, לי מאוד. קשה עבדנו ששנינו למרות
בצבעות. בעיקר שאפשר, עבודה בכל עבד והוא
 הילד עם יהיה מה השאלה התעוררה התינוק. בא אז
 רצה לא הוא הפלה. לעשות ללכת כסף לי נתן הוא הזה.

 בטוח כמעט שלהינשא ידענו אנו כי אומלל. יהיה שהילד
נוכל. שלא

 האם רגש שלי. למשהו זקוקה שאני החלטתי אני אבל
 אותי. אהבו והילדים ילדים, אהבתי תמיד מאוד. מפותח שלי

שלי. שיהיה אחד לילד הזאת האהבה את להקדיש החלטתי
 שהוא מה לי איכפת היה ולא חברי את שאלתי לא
 את וילדתי פרטי לבית־חולים הלכתי זמן. באותו חושב

בשימחה. אותי קיבל הוא התינוק.
 כל בינינו. השתווינו לא מאז אבל אצלנו, גדל הילד

 והוא לילד. מאז נתונה היתד, שלי והאהבה שלי תשומת־הלב
 המשותפים בחיים הראשון החריץ היה זה קינא. פשוט
 הרבה תמיד ולהרוס הבית, נהרס חודשים כמה אחרי שלנו.
הרחו עם הגדולה, לתל־אביב הגענו לבנות. מאשר קל יותר
המגרים. וחלונות־הראווה היפים בות

 לו למצוא התקשה לא חברי לזרם. נכנסנו מאוד מהר
 שלו. הקאריירה את התחיל הוא תשע מגיל כי ידידים.
 הוא בעיר פה ונשק. גנוב רכוש החזקת פריצות, גניבות,

 מעורב היה אם שקרה, דבר כל על ונעצר מוכר, כבר היה
 בכל בעיר. שהיו ושוד רצח פריצה, גניבה, כל לא. ואם בו

שעות. 48ל־ לפחות נעצר היה פעם
★ ★ ★
משותת דבר נשאר לא .

התי־ עם נשארתי אני חודשים. כמה נמשך זה כה
 לא כי מלאה, בהכרה לרחוב. ירדתי פרוטה. ללא נוק, *4

 משפחה לי היתד, לא בית, לי אין אחרת. דרך שום לי היתד,
 והייתי במלון, גרתי הילד. את אצלה להשאיר שיכולתי

לבעלי־המלון. הון חייבת
 אותו קיבל הוא הכסף. בא מאין בהתחלה ידע לא חברי

מאליו. מובן כדבר
 לחיים וחזרנו העיר את עזבנו אז ככה. נמשך זה שנה

הלך. לא זה אבל בקיבוץ. להסתדר ניסינו נורמאליים.
 עוד כי האלה. לחיים שחזרתי אשמתי שזו מאוד ייתכן

 ולחזור שנינו. בין יישאר שהילד ורציתי אליו, רגש לי היה
 מנוסה. הייתי בעייה, היתה לא כבר לבן־יהודה שניה פעם

 שמזה שחושב מי פנימה. פעם אף בי חדרו לא האלה החיים
 שום אין נכון. אינו זה עמוק, חודר וזה לצאת אי־אפשר

 בחברה לבלות תענוג שום ואין הכסף, את לספור סיפוק
שונים. גברים של

 נמתחים. שלי שהעצבים שהרגשתי עד כשנתיים. נמשך זה
 כל־כך. היו לא כבר בינינו החיים לגדול. התחיל הילד

 לשוחח בלי שעות 24 לשבת יכולנו בינינו. קיר עמד להיפך,
 לבלות. יצאתי לא משותף. דבר שום לנו נשאר לא מילה. אף

רחוקות. לעיתים רק הולכת הייתי לקולנוע אפילו
 לשכר־הדירה, ידאג אחר שמישהו מאוד לרצות התחלתי
 התמסר הוא האחרונים החודשים בששת ולאוכל. לחשבונות

 עומדים. אנחנו איפה אותו שאלתי פעם לא לקלפים. כולו
 לא פעם אף מחדש. ונתחיל זה את נעצור בוא אמרתי:
 שונא שהוא הרגשתי אותו. לחייב שיכלה תשובה קיבלתי

 לשם לי היה לא אותו. שונאת שאני ממה פחות לא אותי
הסוף. שזה הרגשתי להמשיך. מה

 של שחברה כיודן ולבכות, לשבת מי אצל לי היה לא
 לא שייכת אני אליו בעולם פעם. אף לי היתד, לא ממש

לש אלי באו אותם שפגשתי והאנשים פעם. אף התערבתי
 ולעזור לחייך צריכה הייתי ואני שלהם, הצרות את כוח
משלי. צרות היו שלי בזמן הצרות, את לשכוח להם

אותי. מלהבין קטן היד, הילד
 הגנה לבקש החלטתי זה בגלל משבר. של רגע הגיע

 לי יספיק לי, שיהיה מה כי הרגשתי בליבי כי מהמשטרה,
אחר. דבר לשום זקוקה ואינני לאוכל,

 יותר במקום לא אם מקום, באותו עומדת אני ועכשיו
 והוא שלה. היבשות הפרוצדורות את עשתה המשטרה גרוע.
 מהארץ. הילד את להוציא יכולה אינני בחוץ. זאת בכל

ביותר. מסוכנת בנקודה עומד חברי ובין ביני והמצב
 בתחנת פעם אף עוד תדרוך לא שלי הרגל בחוץ. חברי
 עושה שם אחד כל כי בחיי. תלוי זה יהיה אפילו משטרה,

 הדרגה ואת עצמו את להבליט כדי רק עושה שהוא מה
אחד. מנגנון אחד, גוף מלהיות רחוקים יחד כולם אבל שלו,
 את לחפש מנסה ואיני יודעת, אינני מחר? איתי יהיה מה

אותו. אמצא לא כי — הפיתרון

)11 מעמוד (המשך
 בתוך המפתחות את השאיר העייף הנהג

הו למחרת לישון. לביתו נגרר המכונית,
 העבודה. מנהל על־ידי תלונה נגדו גשה
 הנמל, מנהל סגן על־ידי להישפט סירב אלבז
 הועבר והבירור העבודה, מנהל של ידידו

 משיד של הכללי המנהל של לסמכותו
ברבים. נודעה לא הבירור תוצאות הפיתוח.

 לו ניתנו כנהג; עבודתו הופסקה בינתיים
 כש- השבוע הסוגים. מכל שחורות עבודות
 לקבל עליהם כי הפועלים לכל הוראה הוצאה

 תנועה בגלל להם המגיעות החופשות את
 גם פנה תעסוקה, וחוסר בנמל חלשה
 רק יספיקו ״לך לו. המגיע את לקבל אלבז

הממונים. תשובת היתד, יומיים.״
ש עורך־דין, אל פנה הוא נמאס. לאלבז

 של הכללי המנהל אל במכתב בשמו פנה
 ״או העניין. הועבר אליו התחבורה, משרד

 לעבודה אותי שיחזירו או אותי שיפטרו
 מוועד שאיש מאחר אלבז, כתב הקודמת״.

 מעבר כי לעזרתו. התעורר לא הנמל עובדי
 אשם לבירור, נגדו שהועלו להאשמות

— במפורש הוזכר שלא בפרס גם אלבז

׳הלאונוית. העובדים הסתדרות חבר הוא

חיפה
ל ה ע ב גו ה

 קישון נחל על שהקמתם הביילי ״גשר
 הזהירו אסון.״ ויקרה הימים באחד יתמוטט
 של ההנדסה מחלקת את נהגים עשרות
 את בקלות גילו המהנדסים חיפה. עיריית

 שעברו הנהגים בין מעטים רק הרע. מקור
ה את שהגביל לשלט לב שמו הגשר פני על

 הטסות המכוניות לשעה. ק״מ 20ל־ מהירות
הגשר. ■ חלקי בין הקשר את ערערו

 נזכרו למצב׳ פתרון המהנדסים כשחיפשו
 הנמל שלטונות עמדו שנים כמה לפני כי

 מהירות את להאיט כדי דומה. בעייה בפני
האזו באחד נבנו הנמל שטח בתוך הנסיעה

 מדרגות מעין — הגבהות המסוכנים רים
 את להאיט הנהגים את שאילצו בכביש,

 היתד, לא יפה. הדבר עלה בנמל הנסיעה.
כאן. גם הפעולה על לחזור שלא סיבה

הצהרים, אתר שלוש בשעה ראשון, ביום

 בשעה הגשר. שעל ד,הגבהות בניית הסתיימה
פצועים. שני במקום מוטלים היו כבר ארבע

 ראוכברגר, ופרדי לוין יוסיפון המורה
המ במועצה הטכנית המחלקה על הממונה

 הם התיקונים. על ידעו לא קרית־ים קומית
אופ על נסיעתם כדי תוך בהגבהה, נתקלו
 כשיצא האופנוע. מן הועפו לוין, של נועו
 רט־ מבית־החולים ימים חודש כעבור לוין
 יצא ראוכברגר אחוז. 60ב־ נכה .היה ב״ם
חמורים. פצעים ללא בנס

 המחוזי, המשפט בית שופט דן השבוע
שה הפיצויים בתביעת טובבין, דוב

 על — יוסיפון העיריה• נגד השניים גישו
 אלף 19 על וראוכברגר לירות אלף 70 סך

 העיריד, מהנדסי :תביעה העילה לירות.
הנה הנבואי..של חושם על מדי יותר סמכו
 אזהרה שילוט .שום להציב טרחו לא גים,
ד,הגבהות. מפני

נתניה
ד קו ת בין רי עו סי ה

עסקני בקרב שמחה שררה שבועיים לפני

 המשא- בנתניה. וחרות הכלליים הציונים
 סף על עמד בן־עמי־שקד המחודש ומתן

ה מראשות מפא״י של סילוקה ההצלחה.
 נראה לידיהם זו מישרה והעברת עירייה

כוודאי. להם
 לישיבת ובשמחה בצהלה פנו הצ״כ אנשי
 עמדו בה העירונית, המועצה של המליאה

 על החביבים המסורתיים הנושאים לדיון
 האופוזיציה: על ובייחוד — העיר אבות

המו המשובצות והמדרגות מכת־היתושים
 בעונה ההומות נתניה, של לשפת־ימה בילות

במיוחד. זו
 והו־ יתושים תקיפת של הפולחני הטכס

 התגלה לפתע אך כסדר. נמשך מדרגות קעת
 בעוד הדיונים: במהלך רגיל בלתי דבר״מר,

 לעבר המורעלים חציה את ירתה האופוזיציה
 השב השיער בעל פוקס דויד קם ד,עיר,4■ראש

 בשתי בטיפול שגה אכן כי במתינות והכריז
הבעיות.

 שגה, פוקס דויד ״אם דוב. שירות ■
 בר־מנחם ■יצחק להכריז נחפז ללכת!״ עליו
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