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 פרדוכס. העניין כל ככה, : הסטודנטית

שידול... משוטטות אותי מזכים הם ו
או להפסיק רגע לי הרשי :רזה העולם

 חדש חוק לתוקפו נכנס ימים כמה לפני תך.
 שלך, המיקוד. על חל לא עדיין הוא בארץ.
 החוק כן. לפני אירע שלך שהמיקרה מפני

 איננו במשפט שנאשם אדם אומר: החדש
 להודות יכול רק הוא להודות. בכלל יכול

 או לקבל יכול והשופט מסויימות, בעובדות
 הוא אם וגם הזאת. ההודאה את לקבל לא

ה בדיוק למה לברר יכול הוא אותה, מקבל
 הזאת ההודאה ואם מתייחסת, הזאת הודאה

עניין. של לגופו רלבנטית בעצם היא
ה לפי מתנהל היה שלך המשפט אילו

ה מספיקה היתד, לא החדשה, פרוצדורה
 את למה מתברר היה אם כי שלך, הודאה
 אומרת כשאת שלך, בהודאה מתכוונת בעצם
 איום בכלל זה ואם באיום, מודה שאת

פלילי.
 פרדוכס. פה יש כל קודם : הסטודנטית

 שוטטתי, לא אם ומשידול. משוטטות זוכיתי
 טעם היה שלא הרי אותו, שידלתי לא ואם

עליו. שאאיים
 התעלומה זוהי בדיוק. זהו : הזה העולם

הזאת. העיסקה כל של הגדולה
 שאני רצתה המשטרה אבל : הסטודנטית

אזרח ואני גדול, גוף הם המשפט. את אגמור

 מנוחה. לי ותתנו תגמרו, אמרתי אז קטן.
לחיות. רוצה אני

 קודם להודות רצית את :הזה העולם
אחרת? בעבירה

ב להודות רציתי לא לא, :הסטודנטית
דבר. שום

 את שיחליפו רצית אבל :הזה העולם
לא? הסעיף,

 של בסעיף להודות רציתי :הסטודנטית
 ורציתי שקרה, מה בדיוק זה שוטר. העלבת
 אותו, העלבתי קרה. שבאמת במה להודות
 שהוא לו אמרתי שלו. הגבריות את העלבתי
במשטרה. זה את אמר גם והוא מכוער.

 פלילי, דבר היד, לא זד, :הזה העולם
 עוצר כשהוא בתפקיד אינו ששוטר מפני

חיפה. בכביש לטרמפיסטיות
מכוער? שוטר ואין :הסטודנטית

טתזפעו וזאגד הרבה
 אפשר אם מסופק שאני כך : הזה העולם

 לעומת שוטר. בהעלבת אותך להאשים היה
ה בכל עבירה, זוהי שוטר, על איום זאת

 ויכול שוטר. שהוא שידעת אחרי נסיבות,
 על־כל־פנים, הזה. הדבר את שהעדיפו להיות

 לא בעצם, שאת, הוא מדבריך שנובע מד,
 עכשיו שנתקבל במובן אוחו, שד,עלבת מודה
ל עליו, איימת את אם כי הדיבור. בעיני

 עליו. לאיים לך מותר שהיה בדבר דבריך,
עליו. לאיים צורך והיד,

בוודאי! בוודאי! הסטודנטית:
 היא, שדעתך אומרת זאת :הזה העולם

 לא שבעצם משהו על במשפט הודית שאת
 את לגמור כדי בו, להודות צריכה היית

המשפט.
 בדיוק זר, בדיוק. בדיוק, :הסטודנטית

כך, היה
 קרה האם למקום. נחזור :הזה העולם

מקום? באותו טרמפים שעצרת קודם לך
 הרבה פעמים. הרבה כן, :הסטודנטית

פעמים. מאוד
 קודם קרר, לא פעם ואף :הזה העולם

יצאנית? שאת שחשבו

לא. מעולם לא, :הסטודנטית
שאחר־ העדים בין האם :הזה העולם

מק שאת אנשים היו במשטרה העידו כך
האלה? הטרמפים עם שרת

 מיקרה היה היה. כן כן, : הסטודנטית
 שלקח אדם איתי, להתקשר רצה שהוא אחד
 לי ונתן איתי, להתקשר ורצה בטרמפ אותי

ב אותי לקח הוא שלו. הטלפון מספר את
עד. בתור אוחו לקחו מוקם. מאותו ערך

 על עד בתור אותו לקחו :הזה העולם
שלך? בפינקס שהיה הרישום סמך

 העיד לא שהוא למרות כן, :הסטודנטית
מין. ביחסי איתי שבא

העיד? הוא מה :הזה העולם
 הוא איתי. נפגש שהוא :הסטודנטית

 איתי נפגש שהוא שקרה. מה בדיוק אמר
 איתי, להתקשר ורצה בטרמפ, אותי ולקח
 לא ואני שלו, הטלפון מספר את לי ונתן

הקשר כל נגמר ובזה יותר, איתו התקשרתי

 בתור אותו לקחו המקום בגלל אבל בינינו.
עד•

ל הזמינו הזד, האיש את :הזה העולם
עדות?

 היה הוא אותו. הזמינו כן, :הסטודנטית
העדים. ברשימת

גזכגשטרגז עם \ת2עיבד
הו את הלאה. נלך עכשיו :הזה העולם

ה נגמר שבזה הנחה מתוך במשפט, דית
 שני בין הסכם מין היה זד, למעשה עניין.

למ במשהו, הודית את אחד מצד הצדדים.
ב זה את שעשית חושבת לא שאת רות

מהעסק. להיפטר מנת על דיוק,
כן. כן, :הסטודנטית

 הסכימו מניח, אני והם, :הזה העולם
 הרשעה. שהיא לאיזה להביא על־מנת לזה

 אם הרשעה ישיגו לא שהם חשבו הם אולי
י מודה. לא את

עו היו לא אחרת נכון, :הסטודנטית
הזה. ההסכם את שים

ה התיק כל למרות וזה : הזה העולם
 בטוחים היו לא הם אספו. שהם הזה עבה
 מעוניינים שהיו או הרשעה. ישיגו שהם

 ל־ הקשורות אלו מהעדויות, חלק להסתיר
 התכוונו לא שהם להניח אפשר משרד־החוץ.

במש מוצג בתור שלך הפינקס את להגיש
 שהם דברים ישנם שלך שבפינקס מפני פט,
 פרשת כגון שיתפרסמו. מעוניינים היו לא

 שקודם ומשרד־החוץ, הגרמנים עם הילמון
 את לנהל היה שאי־אפשר ומכיוון הזכרנו.
הזה. המוצג את להגיש בלי המשפט

לא. בהחלט הסטודנטית:
במש עולה היה המוצג : הזה העולם

 במקום בשקט, ייגמר שזה העדיפו הם פט.
.למעשה האפשרויות ושתי משפט. שיהיה . .

ת טי  לא שלישית, אפשרות ישנה : הסטודנ
 הם מהאמת: חלק שזה אלא אפשרות, רק
תורן. את להעלות רצו לא

 להעלות התכוונו לא הם :הזה העולם
העדים? דוכן על תורן את

תגרן שר ההובי
 הפרקליט חשוב, לא זה :הסטודנטית

 שאיש־ רצו ולא כן, אותו. מעלה היה שלי
הפרטיים. חייו על ייחקר משטרה

 על צפורה, לך, ידוע מה :הזה העולם
 לתחנת בחורה הביא שתורן קודם, מיקרה

 אותו שעצרה יצאנית שהיא וטען משטרה
 מיקרה על לך ידוע מקום? באותו בערך
כזה?

מיקרה על משהו שמעתי :הסטודנטית
)24 בעמוד (המשך
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 חדש כוח —הזד, העולם תנועת מחברי כמה מתכוונים השנה

 מבקשים הם הימים. ארבעת בצעדת כקבוצה, ביחד, לצעוד
 את לשלוח זו, לקבוצה להצטרף המעוניינים נוספים, מחברים

״צעדה״. ולציין ת״א, ,136 לת״ד וכתובתם גילם שמותיהם,
ותפקיד. דרגה גם להוסיף מתבקשים פיקודי נסיון בעלי

 על כפיקוד ותק כעלי מנוסים, צועדים האימונים את ירכזו
צועדים. קכוצות

 ת״א ,21 ברנר - אחוה מועדון
מזמין: הצעירים חוג

______________________________________________________________________________________ !

 8.30ב־ ,4.2 ד׳ יום
 התרשמויות ערב

שלי״ ״פיקאסו
 יאנשי מבקרים ציירים, בהשתתפות
שיקופיות ובלווית תרבות,

 8.30ב־ ,7.2 ב/ יום
על עמרם •ט.

מארכס בין
הצעיר״ ל״מארכס

שחרות״) ״כתבי הופעת (עם
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 נפתחים החודש
חדשים קורסים

.16—20 ,8—13 פרטים:
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ה דרך ו ק ת ־ ח ת ל 126 פ מו ) ( ה י ר ק  ה
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בירושלים: לפקידות קורס
!חודש — במכונה בתיבה

פנקסנות: קצרנות, קורספונדנציה,

ה ביה״ס  פורמן, י. ד״, י ק פ ״
18 בצלאל

נושנה, פרשה — החולה יבוש

. .  המודרנית הטכניקה בעזרת אך .
ול תינוקך, את גם ״ליבש״ תוכלי
 ארוכות. שעות במשך ״יבש״ שמרו

 אנגליה מתוצרת ״מרטוך חיתולי
ה את המרחיק מיוחד אריג עשויים

 על הם מגינים כך ומשום רטיבות,
 עור. וגרויי הצטננות מפני התינוק
 תינוקך ישן מרטזן לחיתולי הודות

ויבשה, חמה שכבה בתוך בשלוה,
 את שקטה. משנה את גם תחני וכך

 להשיג אפשר ״מרטון״ הפלא חיתול
 מרקחת בבתי בישראל, גם מעתה

ב השתמשי ילדים. לבגדי ובחנויות
חיתולי לידידותיך והעניקי עצמך.

״. טון ר מ ״

: ים יצ המפ
 231853 טל. ת״א, ,1855 ת.ד. ״רוגן״,

ת״א ,28 העברי הגדוד בע״מ, ״נורית״ חב׳
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רב במבחר מ״מ 8 סרטי
 וחגיגות. הולדת לימי להשאלה
ל״י. 1 — סרט כל
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