
למחנה־עבו־ כשיצאנו החל שלי המשבר
 היינו ניו־יורק. ליד הצעיר, השומר של דה

 בינוניים. צופים של יסמל שם לקבל צריכים
 לי הציעו קרה, מה שהבנתי מבלי פתאום,
אחת. בבת חמישה חברות, בחורים חמישה

ו קטנה ילדה הייתי חבר. רציתי לא
מת הבנות החלו יום מאותו אבל סירבתי.
 שלהן הנקמה מספחת. כמו ממני רחקות

 קיבלי כולם סמל. קיבלתי לא שאני היתר,
 אבחר שלא שעד טענו הנערות לא. ואני

נורא. נפגעתי סמל. אקבל לא חבר לי
 מדען כיום הוא לי שהיה הראשון החבר

 אז היה הוא בארצות־הברית. אטומי בבור
 פופ־קורן. ואכלנו לטייל, הלכנו .16 בן

 טיפוס שאני אומרים שקט. לי היה אחריו
שקט.

 תלמידה הייתי שבו התיכון, את גמרתי
 רק היו זמן באותו שלי החברות טובה.

 התרחקו האחרות להן. שאעזור שרצו אלה
 בגיל התיכון את גמרתי פחד. מתוך ממני
 תוך לימוד שנות שתי עשיתי מאוד. צעיר

אחת. שנה *
★ ★ ★

כתולה" עדיין ״הייתי

 לקיבוץ הגעתי .16 בגיל עליתי ארץ
 בבחורים. התעניינתי לא עדיין רוחמה. /

 אותי חינכו הם שמרניים. היו שלי ההורים
 שנים שלוש והמוסר. המסורת טהרת על

 ובתפוחי־ בגן־הירק עבדתי בקיבוץ. הייתי
ה של התרבות מרכזת גם הייתי אדמה.
קיבוץ.
יואב. את בעלי, את הכרתי 18 בגיל
 לא אפילו 18 גיל עד בתולה. עדיין הייתי

 ממבט אהבה היתר, זו גבר. עם התנשקתי
חו אני בעיני. חן מצא נורא הוא ראשון.

 למרות היום, גם נאה גבר שהוא שבת
שהיה. מה לא כבר שהוא

 חצי של חופשה קיבלנו בקיבוץ. התחתנו
 אחרי־ להתחתן. לבאר־שבע ללכת כדי יום

ב תורנות לי היתר, עבדנו. כבר הצהרים
מטבח.

 לעבוד יואב הלך הקיבוץ, את כשעזבנו
הס למורות. לסמינר הלכתי ואני בטכניון,
 אבל מאוד. ופשוט צנוע בלבוש אז תובבתי

 ואמר הגימנסיה, מנהל לי קרא אחד יום
 לבחורים ומפריעה מדי, בולטת שאני לי

 פחדתי בסמרטוטים. ללכת התחלתי ללמוד.
בלימודים. אותי שיכשילו

★ ★ ★
לי" הרביץ ״בעלי

 בצורה מתלבשת שאני להגיד י־אפשר ^
 שהייתי אמרו העיתונאים במסיבת בולטת.

יוד לא הם אולי סקסית. בחליפה לבושה
פשו אתא בחליפת לבושה הייתי אבל עים,
 ורגליים יפה, גוף לי שיש אומרים טה.

 שלי, הגוף את להבליט אוהבת אני יפות.
במכ הולכת אני בקיץ מצבי־רוחי. לפי

קצרים. נסיים
 הגברים התחילו בסמינר לימודי בזמן

 כי רחוק, הגיעו לא הם אבל אחרי. לחזר
 הייתי הסמינר את כשגמרתי צנועה. הייתי

היי טוב־מאודים. חמישה לי היו שם־דבר.
טובה. תלמידה פשוט תי

 נסיו־ לי היו לא מגברים. מפחדת לא אני
 היה עכשיו עד בני־אדם. עם גרועים נות
 הנשו־ מתחילת עוד בעלי, בהם. אמון לי

 מסוגל היה הוא לי. קנאי מאד היה אין,
 תשומת־ מראה הייתי אם מכות לי להרביץ

לגבר. מדי גדולה לב
ב כלל בדרך קיבלתי הלחי סטירות את
אהב אני אצלנו. הגבר היה הוא תמיד בית.

 רגישים גברים אוהבת בכלל אני אותו. תי
העיקר. אינו אצלי היופי ורציניים.
 לא חודשים, שמונה לפני ממנו נפרדתי

היה לא שלנו הפרידה יום עד גבר. בגלל

 בגלל נפרדנו ממנו. חוץ אחר גבר שום לי
לש לרקוד, אוהבת אני לבלות. רציתי שאני
אשה. כל כמו לבלות קונצרטים, מוע

 עברתי ברבנות. גט בקשת הגשנו לא
ולל דוגמנית להיות והחלטתי לתל־אביב,

שהיה הראשון הבחור באוניברסיטה. מוד
קבלן .--------------------היד, בתל־אביב לי

 ועשיר ,54 בן גבר ילדים. שני עם אלמן
 והוא מבלים, היינו מכונית. לו היתר, מאוד.

 למועדון־ אותי שלקח הראשו הגבר היה
שרתון. במלון המועדון היד, זה לילה.

 אצלו. לגור עברתי בעיני. חן מצא דווקא
 לו היתד, נשוי. והבן בחיפה גרד, שלו הבת

שעו ושני שמלות, לי קנה הוא דירת־פאר.
 לי היה לא פשוט מזהב. אחד שעון נים.

 חיים, הם שאלה חושבת הייתי אילו שעון.
 נשואין, לי הציע הוא איתו. נשארת הייתי
 שאינני לו כשאמרתי נפרדנו יותר. או פחות

 אוהב לא שהוא טען הוא מבעלי. נפרדת
 אלא חברה רצה לא הוא מיסתוריים. דברים
אשר,.

★ ★ ★
כרצון?!" ״איזה

 אחד, אף הרב, לצערי לי, היה לא חריו ^
 לא המלא שמו את דוידוביץ. אליהו רק1<

 כדי עד האחרונים, לפירסומים עד ידעתי
הדוקה. שלנו הידידות היתד, כך

 החלטתי אחד יום בנתניה. ידידים לי יש
 וחצי. כחודש לפני היה זה לשם. לנסוע

 יש בטרמפ. נסעתי אוטובוס. לי היה לא
 אפשר בטרמפים. לנסוע מגונה הרגל לי

 משהו לי לעשות יכול שמישהו לחשוב
הנהיגה. בשעת

ב הוא שהנהג לי נודע הנסיעה במשך
 הרבה, עליו יודעת לא אני פיצויים. עסקי

 פרצוף! ואיזה גרוש, ,32 בן שהוא רק
סטודנ שאני לו סיפרתי שיחה כדי תוך
ודוגמנית. טית

בהתחייבו אעמוד שלא ובמידה אצלו, וויח
 כבר, שנתתי הכסף את לי יחזיר הוא יות,

שלו. תישאר והדירה
 חזרתי שבינתיים לבעלי, הצ׳ק את הבאתי

 בסדר. הוא אם לבדוק אותו ביקשתי אליו.
 כיסוי. בלי צ׳ק שזהו והתברר בדק בעלי

 כיסוי יסדר שהוא אמר הוא אליו, כשבאתי
איתו. לחיות אסכים אם רק לצ׳ק

 התנפלתי טאקט. בחוסר אליו התנהגתי
 שלי. הטיפוס לא שהוא לו ואמרתי עליו
 לא אבל יכולתי, כמיטב לעבוד מוכנה אני

לי. שנותנים הכסף תמורת בגופי לשלם
★ ★ ★

יעזור!" הרעש ״אולי

ה ך* ש  לי היה מבעלי חוץ אבל לספר, ו
 אני בעלי. את אוהבת אני אחד. גבר רק ^
 לפצות עכשיו צריכה שאני מרגישה לא

לפצות. צריך אותי שסבל. הסבל על אותו
 לא הם הלם. עכשיו קיבלו מכרי כל

 לא ד,מיקרה מאז לי. שקרה למה מאמינים
 אסע לא שגם חושבת ואני בטרמפ, נסעתי
הקרוב. בזמן לא לפחות יותר,
התגו המיקרה שלאחר זה שמצחיק מה
 באותו אני, וגם הקצין גם שנינו, ררנו

אחו את ביקרתי אני בבלי. בשיכון שיכון,
שם. גר והוא תי,

 אני תרגענה, שהרוחות שלאחר חושבת אני
 להיות רציתי תמיד לשחקנית־סרטים. אהפוך

 אין טוב. במאי זה לי שחסר מה שחקנית.
טוב. במאי בלי שחקנית
 לבסוף. לי יעזור הזה הרעש כל אולי

 יקרה אולי בסרט. תפקיד לי הציעו כבר
ש לאחר חריפאי. לזהרירה שקרה מה לי

 התחילו בירקון, שטבע ילד הצילה היא
 מפורסמת. שחקנית הפכה והיא עליה, לדבר
 המקרים, שני בין דמיון שום שאין מובן
שוות. להיות יכולות התוצאות אבל

 בחורה שאת רואה ״אני לי: אמר הוא
אצ לעבוד דעתך מה ויפה, אינטליגנטית

 כסף, הרבה כך כל אצלי תרוויחי את לי?
 זה הדוגמנות דוגמנות. זה מה שתשכחי עד
כמוך.״ אינטליגנטית לבחורה מקצוע לא

★ ★ ★
שכזה!" ״אנס

תי מ כ א ס כו  לא מעולם שלו. למשרד ל
 עבודה. לי הציע פשוט הוא איתו. חייתי | (

 ושוב. בלך אותי דחה הוא פעם כל אבל
 לא שאני עליו שאיימתי לאחר לבסוף,

 עורכי־ ששני לי הסביר הוא יותר, אבוא
 הוא לו. מפריעים במשרדו שעובדים הדין
יס הוא שם הביתה, אליו לבוא לי הציע
שלי. העבודה את לי ביר

 אז רוצה, לא בחורה שאם ידעתי תמיד
כלום. לה לעשות אפשר אי

 שאני איך ברמת־גן. רגילה דירה לו יש
הת מתנפל! זד, מה עלי. מתנפל הוא נכנסת
ומ יצאו, השכנים כל נורא. לצעוק חלתי
 אנס עליו. צוחק שלו הרחוב בל יום אותו
 התנהגות ואיזה הביתה, בחורה מביא כזה!

 להפשיט הצליח לא אפילו הוא חזיר. של
אותי.
חזר נשואה. שאני לו סיפרתי קודם עוד

מאו שהוא לטעון התחיל והוא למשרדו נו
 רצה כסף. לי להלוות רצה הוא בי. הב

 הוא גדול. נדיב שהוא רושם עלי לעשות
לירות. אלף חמישה־עשר לי הציע

 שארכוש התחייבות על וחתמתי לקחתי,
 לו ואחזיר שמו, על אותה ארשום דירה,

שאר־ מהכסף חודש, כל לירות חמש־מאות

ן ך ־ ו1ך

 שר האישי סינורה
 ציכווה הסטודנטית

 סובו קוססקונסק׳,
ת לרחל חל מו ה

ת ני היי ■בטרנסילבניה. נולדתי .28 כ
ה אחותי בבית. קטנה הכי הבת תי *''*

 שנים. 18ב־ ממני מבוגרת היתר, גדולה
 אבי שנה. 13ב־ ממני גדולה היתד, השניה

 זעיר- בית היה שלנו הבית בניין. קבלן היה
מש עם עברתי צעיר בגיל רגיל. בורגני
לארצות־הברית. פחתי

 היד, יפה שאני לי שאמר הראשון האדם
 ובהיר, ארוך שיער לי היה שלנו. העוזרת

 מגיל כבר אחרי. רדפו תמיד והגברים
 לגיל עד מאוד. יפה שאני טענו הם צעיר

 החבךות זה אחרי חברות. רק לי היו 14
 פחדי הן יותר. איתי להתחבר רצו לא שלי

 תמימה שהייתי למרות שלהן, החברים על
מאוד.
 גורלי גיל היה וחצי ארבע־עשרר. גיל

 האשה נשים. עם להסתדר חדלתי אז עבורי.
 היא אחותי. היתד, דיברתי שאיתה היחידה

לאשת־סודי. הפכה

הגברים כל

 שביניהם היחסים לטיב בקשר המשטרה
הסטודנטית. לבין

 כי בהפקרות. גובל חקירה של זה סוג
 ייערך אמנם אם — במשפט שתוכרע השאלה

 ציפורה בין היחסים טיב ״מה תהיה לא —
 ״האם אלא: ידידיה?״ לבין קוסטקובסקי

 לזנות?״ תורן פיליפ את שידלה היא
★ ★ ★

גש של השיטה
 מבחינה פסולה המשטרה של זו ישה 4*

ציבורית. מבחינה ומסוכנת משפטית ^

 מלחמות לנהל רשאית איגד, המשטרה כי
 רק לה להיות יכול אזרח. נגד פרטיות
 בית־ באמצעות החוק, שמירת אחד: חשבון

 מכשירי־ את מנצלת היא כאשר המשפט.
ומל לרשותה, העומדים העצומים הפירסום

ממ במדים האישיות השמצותיה את בישה
 ובזכו־ המשפט באשיות פוגעת היא לכתיים,

יות־האזרח.
 נש. של שכמו על רובצת לכך האחריות

 שלטון בימי הובהרה שדמותו זה, קצין
 ועמום סהר יחזקאל של המושחתת הצמרת

למישרתו חזר ישראל, במשטרת בן־גוריון

 את פיתח הוא באמריקה. שליחות אחרי
 האזרח והרשעת הישירה, ההשמצה שיטת
בו. לטפל ניגש שבית־המשפט לפני

רש ממנו לדעת עתונאים ביקשו כאשר
 קוסט־ של בדיקתה תוצאות מה למשל, מית,

 כי לענות. סירב הוא האמת, במכונת קובסקי
 בבית־ רק למסור יש זה מסוג אינפורמציה

 להדליף מיהר למחרת כבר אולם המשפט.
 שציפורה גילתה הבדיקה כי עתונאים, באוזני

 בשם פורסמה ההדלפה שיקרה. קוסטקובסקי
ביותר.״ מהימן ״מקור
אולי, להצליח, יכול מלחמה של זה סוג

 קוסטקובסקי, ציפורה של פניה את להשחיר
 של בסופו אולם אחר. או זה אזרח של או

המש פני את להשחיר עוזר גם הוא דבר,
נשא הראשון, ההשמצות גל אחרי כי טרה•

המש דובר את שם מי השאלה: תמיד לת
 להשמיץ רשות לו נתן מי כשופט? טרה

חסרי־ישע? אזרחים
 בדמותה קשות פגע כבר נש יעקב אותו

 קץ יושם לא אם המשטרה. של הציבורית
 בתפקיד ולתעלוליו כדובר, שלו לקאריירה

 ישראל משטרת את שוב יגרור הוא זה,
ממנו. להינקות מאוד קשה אשר בוץ לתוך


