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הבריטיות המהנדסים אגודות
כנין הנדסת *
מכונות הנדסת *
חשמל הנדסת *
אלקטרוניקה הנדסת *
ייצור הנדסת *
כימית הנדסה *
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ללימודים. הצטרפותם אפטרות לקביעת אישי לראיון יתקבלו בגרות, תעודת החסרים תלמידים
:האוניברסיטה במשרדי אחה״צ, 5—9 לפנה״צ, 9—1 השעות בין ההרשמה
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 בעד אתה אם
ת הרוח תוסס  והצעירה ה

 תמיד קורא אתה שעליה
------------הזה בעתון

 ג□ אתה אם אבל
 להשקפות בתוקף מתנגד

 מפרס□ שאותן התבוסויות
- הזה העתון

־ אתנו מקומך
בישראל היחידה האופוזיציה ננם

המרב?
■ החסש

 נרחבת התנחלות בעד
בשטחים

שתינית מדינה נגד מאוחדת ארץ־ישראל בעד  פל
שראלית ברבונות י

 מהשטחים נסיגה נגד
המשוחררים
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 נוספת־ מלחמה למניעת הדרך זוהי
השלום! לקראת הדרך זוהי

במדינה
אדם דרכי

ת רצפי ה ת־ סס שי
״ ר ט שי ה ת־ ״ני מ

 חביבה נחשבה שבועות, מספר לפני עד
 והחרוצות הטובות העובדות כאחת מזרחי
 במזרח שביד־אליהו, בבית־השוטר ביותר

 היתה חודשים ושלושה שנה מזה תל־אביב.
 במזנון עובדת הרצפות, את שם שוטפת

עליה. שהוטלה אחרת השה עבודה ובכל
מש לחביבה הביאה לא הקשה העבודה

 לחודש בממוצע ל״י 210 גדולה. כורת
הגרו האשה פירנסה זה מסכום בסך־הכל.

 15ה־ בנות בנותיה שתי ואת עצמה את שה
 הקשה, הכלכלי מצבה למרות אולם .18ו־

 חינוך לבנותיה להעניק חביבה שאפה
 להן קנתה שטרות, על חתמה היא :טוב

ה תולדות על ספרים סידרת בתשלומים
צרותיה. החלו ובזה עולם.

 לא חביבה במסדרון. ערום שוטר
 ומפיץ־הספרים בתשלומים, לעמוד הצליחה

 וחוייבה הורשעה, היא לדין. אותה תבע
 הראשוני החוב במקום — ל״י 70 לשלם

הכסף. את שילמה היא ל״י. 45 בסך
 נשמעו בבוקר, בארבע שבועיים, כעבור
שוט שני עמדו בפתח ביתה. בדלת נקישות

ול נוספות, ל״י 25 על תביעה עם רים,
 היה לא לחביבה פקודת־מעצר. — חילופין
 היססו, לא השוטרים הסכום. רגע באותו

לתדונת־המשסרה. אותה לקחו
 שהכירה שוטר חביבה גילתה בניידת,
לש התחילה היא בכית־השוטר. מעבודתה

במרי התלוננה מרי־ליבה, את בפניו פוך
 בבוקר בארבע אותה שעוצרים על רות

מת השוטר שבבית־ בעוד — ל״י 25 בגלל
שעלי גרועים, יותר הרבה דברים רחשים

 לו סיפרה היא :הדין את נותן לא איש הם
 באחת שם ניקתה כאשר הימים, שבאחד
מס הבולשת משוטרי אחד ראתה הקומות,

 בתלונה פנתה היא בפרוזדור. ערום תובב
 זה אד גרשטיין, צבי פקד הבית, למנהל
 ומותר שלו הבית ״זד. : לדבריה לה, השיב

רוצה.״ שהוא איך להסתובב לו
הש טעותה זו היתד, כף'. ״חושדים

לממו דיווח השוטר שכן חביבה, של נייה
שאמרה. מילה כל עליו נים

 בית־ של בבית־המעצר ישבה חביבה
 תשע עד מארבע בתל־אביב השלום משפט

 בעבודה, עליה הממונה שהגיע עד בבוקר,
לעזר הזעיקה אותו מועלם, סלח רב־סמל

 מש־ הל״י• 25 את עבורה ושילם תה,
לעבו ישר הלכתי מחדר־המעצר שוחררתי

 אכלתי לא ״אפילו חביבה• סיפרה דה״,
 רב. זמן ארכה לא עבודתה ארוחת־בוקר״.

:גרשטיין פקד אל מייד הוזעקה היא
 בית־השושר את מבזה שאת ,״שמעתי

חבי מספרת לי״, אמר הוא עליר, ומרכלת
 אמת, שאמרתי מה שכל לו ״עניתי בה.
 ציווה זה, את כששמע בי. חוזרת לא ואני
 שלנו, ולסמל־האחראי החדר מן לצאת עלי

מפו שהיא לה ,תודיע : אמר לוי, אברהם
שבועיים״׳. בעיד טרת

חב של יחסם השתנה האלה, בשבועיים
רמ יום־יום : עליה והממונים לעבודה ריה

בלי אותה שראו לעבודה חברותיה לה זו
 חשודים ומקומות בכרם־התימנים ביפו, לות

 בזמן להתאבד חשבתי ״פעמיים שוגים.
ב כשנזכרה בבכי חביבה מיררה הזה״,

 שבועיים, באותם עליה, הממונים התעללות.
 כל על בה וגערו צעקו אותה, העליבו
לדבריה. שטות,

 חביבה בשלשות. כאים האסונות
 פוטרה היא שבועות. 3 מזה עובדת לא

 שהגורל השלישית הפעם זאת פיצויים. ללא
בע סרב נישואיה, לאחר :אליה מתאכזר

 שהתגרשה עד חשבונה על חי לעבוד, לה
 עבדה שנתיים, לפגי שנים. עשר לפני ממנו

 אשת־העס־ ,ירושלמי מלכה של במילק־בר
לא בפלילים שהסתבכה הדיזנגופית קים
 מלכה חובותיה. את להחזיר יכלה שלא חר

שיל לא ל״י, 6,000 לחביבה חייבת נשארה
כשהתחי משכורת• פעם אף כמעט לה מה
 האמינה בכית־השוטר, חביבה לעבוד לה

״ובמ והנחלה• המנוחה אל עתה שהגיעה
הת זונה״, שאני בי חושדים — זה קום

 בבית פעם אף ביקר לא ״גרשטיין ייפחה.
היי אם הכובשים. ברחוב עלוב חדר שלי.

 כזאת בחורבה' מתגוררת 'הייתי — זונה תי
 נכת- היא שהגדולה שלי, הבנות שתי עם

 בספונג׳ה לעבוד הולכת הייתי צד,״ל?
ן ל״י 280 בשביל ביום שעות שמונה
 אני — שהפסדתי העבודה לי איכפת ״לא
שלי״. הכבוד את לי שיחזירו רוצה


