
 טובה שיטה לא זו אם — משפט שמתנהל
 שאחרת בדברים להודות אנשים על ללחוץ

בהם. מודים היו לא הם
 שיטה שזו חושבת אני :הסטודנטית

 כיעילה עצמה את שהוכיחה שיטה מצויינת.
ביותר. *

הי־ המשטרה זאת לעומת : הזה העולם
 אחת בגלל המשפט, את למנוע מעוניינת תה
הסיבות: משלוש יותר או

חו שיוודע מעוניינת היתד, לא היא (א)
 מוסדות או משרד־החוץ על זה כגון מר,

כאלה. בשיטות הפועלים דומים,
 על להעלות מעוניינים היו לא הם (ב)
תורן. קצין־המשטרה את העדים דוכן
ב פורמלית, משפטית מבחינה אולי (ג)
 עליה להרשיע שאפשר עבירה כאן אין כלל

סגור, אוטו בתוך שקרה שמה מפני מישהו,
ה על עבירה מהווה איננו הנסיעה, בזמן
חוק.

פחות מראש, שהוסכם מניח אני עכשיו

עו תבקש לא שהמשטרה כך על יותר, או
. נש . מאסר.

העגנש ער נזראש הוסכם
 מראש. הוסכם זה על כן, : הסטודנטית

הוסכם. הכל כן. כן,
 במיקרה שהמשטרה, ברור :הזה העולם

 קיום אופן גם מוזר קטן. בקנס הסתפקה זה,
ב המקובלת, הרגילה, השעה לפני המשפט:

ב קצרות טענות עם ביותר, מזורזת צורה
 בין ויכוח בלי ולמעשה העונש, לגבי יותר

 כך כל הדוק קשר תוך העונש, על הצדדים
הצדדים. שני בין

 מחמאות. קומפלימנטים, :הסטודנטית
 הדדיות. מחמאות תוך :הזה העולם

כן. :הסטודנטית
שהמש למעשה מוכיח זה :הזה העולם

 הזה, העניין בחיסול מעוני־נת היתד, טרה
 בעצם איך עכשיו, ביותר. מהירה בצורה

צפורה? המשא־והמתן, היה
 עורך־הדין ככה: היד, זה :הסטודנטית

 הקצין אחריו מחזר שבעצם לי מסר לידסקי
 אשתו ואחרי אחריו מושלם. חיזור וולפסון

 אותם מזמין עורכת־דין. גם היא כן. גם
 באיזה אודה שאני ומבקש פעם, כל לקפה
 איזו ההאשמות, משלוש רוצה, שאני פרם

 שאני אז האשמות, שלוש יש רוצה. שאני
 מסכמים ואנחנו בחירתי. לפי באחת, אודה

בשקט. הכל קטן, עונש על בינינו
 הוא ואחר־כך שמע, הוא פעמים כמה אז
 אגיד אני שמעתי, וכשאני זה. את לי מסר
 העסק. מכל כבר לי נמאס האמת, את לכם

 משלי, חיים לי יש סוף־סוף מאוד, פשוט
 שלוש בת קטנה ילדה לי ויש נשואה אני

 עם להמשיך ורציתי טיפול. שדורשת וחצי,
 דבר, לכל לי הפריע וזה שלי. הלימודים

הפריע. זה התקין, חיי מהלך לכל
 כסף להרוויח צריכה אני לעבוד. ורציתי

 יש אמר: אחד כל בדוגמנות, וגם כן. גם
 שייגמר כל קודם אבל בשבילך, עבודה לי

המשפט.
ה אחרי צפורה, עכשיו, : הזה העולם

 מאוד משהו קרה בבית־המשפט, הזה מחזה
 אותך לזכות ביקשה המשטרה והוא: מוזר

 לזנות שידול פרטי־אישום, משני בפירוש
 ולהרשיע בלתי־מוסריות, למטרות ושוטטות

ה הדברים לשני נוגע שאינו בפרט אותך
 על איום שונה: לגמרי מסוג עבירה אלה,

שוטר.
 לעיתונאים המשטרה מוסרת ערב באותו

השלי באישום שהודית כך על־ידי שלמעשה,
ה ההאשמות בשתי למעשה הודית את שי,

 שאמרת כמו עצמה, שהמשטרה קודמות,
מהן. אותך לזכות ביקשה לכן, קודם

הג ן פנזגר נו טי לו ח ל
כן. :הסטודנטית

 זה? על אומרה את מה :הזה העודם
 למדתי פעם אומרת: אני :הסטודנטית

 נכון גם להיות יכול לא שמשהו בלוגיקה
 יכולה לא אני זכאית, אני אם נכון. לא וגם

אשמה. להיות
 למעשה שפה אומרת זאת : הזה העולם

 באמצעות להשיג המשטרה מצד נסיון היד,
רצ לא או יכלה לא שהיא מה העיתונות,

 בבית־המשפט. להשיג תה,
 בדיוק! :הסטודנטית

 פסיל נוהל ספק בלי וזה : הזה העולם
ה בראשית מהנוהל פסול פחות לא ביותר,
. פרשה . .

 מאיד שזה אומרת הייתי :הסטודנטית
לציבור. חינוכי לא

 לציביי, חינוכי לא גם :הזה העולם
בדברים... יודו לא שאנשים לכך יביא וגם

 בכלל שזה גם חושבת אני :הסטודנטית
 המשטרה את לקשור האפשרות את מערער

צדק. המושג עם
ש וולפסון, קצין איתו : הזה העולם

 פעמים כמה הלך המשא־והמתן, את ניהל
.ל דבריך לפי . .

 לידסקי. שלי, לעורך־הדין :הסטודנטית
אחר־ כינס והוא ללידסקי. :הזה העולם

 העיתונאים. את כך
 בוודאי. בוודאי, :הסטודנטית

 את לעיתונאים מסר והוא : הזה העולם
 הודית למעשה שאת הזה, המשונה הדבר

 זנות? למטרות ובשוטטות לזנית בשידול
 זה. את מסר הוא כן. כן, :הסטודנטית

 של פסק־דין על פירושים :הזה העולם
בית־משפם!

 פרשנות. כן, :הסטודנטית
 דבר פסק־דין. על פרשנות :הזה העולם

 מאוד. משונה משטרה. קצין מצד מוזר שהוא
 הדבר את שסיכמנו חושב אני בזאת טוב,

חו את מה לנו תספרי אולי עכשיו עצמו.
ל לחזור מתכוונת את הלאה? לעשות שבת

לימודים?

שטכנית תהיה אגד
ללי לחזור חושבת אני :הסטודנטית

מודים.
 למדת את המיקרה לפגי :הזה העולם
 כל כמו אינטנסיבי? באופן ממש ברצינות?
סטודנט?

שב להגיד קשה למדתי, :הסטודנטית
 החלטתי בחיפה. שגרתי מאחר קבוע, אופן

.אבל דירה פה לי למצוא .  לא אחרת .
ללמוד. התכוונתי בכלל. נרשמת הייתי

פילוסו לומדת? את מה :הזה העולם
פיה?

כל והיסטוריה פילוסופיה : הסטודנטית
לית.

 בזה להמשיך חושבת ואת :הזה העולם
עכשיו?

להמשיך. חישבת אני כן, :הסטודנטית
 חלקיים לימודים לי שיאפשרו ביקשתי אני

 זה. בשלב בפילוסופיה.
 אחד? בחוג :הזה העולם

 בלבד. אחד חוג :הסטודנטית
להת חושבת את וממה :הזה העולם

פרנס?
 בתור לעבוד חושבת אני :הסטודנטית

שחקנית. בחור לי והציעו דוגמנית.
 איפה שחקנית? בתור :הזה העולם

 שחקנית? בתור לעבוד לך הציעו
 לי. הציע מסויים אמרגן : הסטודנטית

 שחקנית? להיות רוצה את :הזה העולם
כן. :הסטודנטית

 פירסום די לך יש עכשיו :הזה העולם
זה. בשביל

הפיר־ חשבון על לא לא, : הסטודנטית
 חשבון על לא אופן בשום לא, הזה. סוס

הזה. הפירסום
 לחיי־משפחה חזרת ואת :הזה העולם

ממש?
כן. הסטודנטית:

 עקרת־בית? של לחיים :הזה העולם
רגי עקרת־בית של לחיים :הסטודנטית

כן. זו, מבחינה לה.
ה את קודם הזכרת את :הזה העולם

 גרים קצין ואותו שאחותך המשונה פרט
 בבלי. בשיכון אחד, בבית

 כן. אחד, בבלוק הסטודנטית:
 השני את אחד הכירו הם :הזה העולם

קודם?
 הכירו. לא הם לא, :הסטודנטית

 את קודם הכרת ואת :הזה העולם
תורן?

לא. הסטודנטית:

1483 הזה העולם

 ויופי חן מעניקים ־ויטמול־ מוצרי
 ״ויטמול' קרמים המודרנית. לאשה

 מדעית, בצורה עורך את מזינים
ורעננותו. העור צעירות על ושומרים
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מובחרות בפרפומריות חינם דוגמאות
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