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המגורשת? הגרושה
 את מעליו המגרש ,שנותיו, במיטב גבר
 — אחרת חתיכה עם להתחתן כדי אשתו

 בראשו אוטומאטית שעלה הדימוי היה זה
 הכהן, הבעל פרשת על שקרא מי כל של

 את להשליך ישראל מרבני היתר שקיבל
 להתחתן פיצוי, כל לה לשלם בלי אשתו

 הית,; אשתו הסיבה: החדשה• אהובתו עם
כהן. על אסורה כך ומשום גרושה,

מס המציאות, החייב, את לי הדסי
ה ביותר. הפרוע הדמיון על עלתה תבר׳
 אביר כלל איננו מתברר, הסוער, גבר

 קריית־ תושבת כהנא, לאה אשתו, צעיר:
 שישים, כבת קשישה יהודיה הינד! היים;

 את לי ■הרסו ״הרבנים כסף. כולו ששערה
 בלתי במרירות השבוע אמרה החיים,״

 הם נישואין, שנות עשרים ״אחרי מוסתרת.
 בלי אותי לעזוב אליעזר לבעלי חירשו

 ובגיל אחרת. אשר. עם וללכת זכויות שום
 דברים מרשה הזאת המדינה אם שלנו,
לחכות.״ כבר למה יודעת לא אני אז כאלה,

שדרות
סי ״הושיעו,  אותי.״ אנ

?״ ״מתי
שנים." עשר ״לפגי

 ה־ בבית־הדין שעבר בשבוע היה, קשה
 לה־ז־ שלא בבאר־שבע, ליחסי־עבודה מחו,י

ש הכבודה הגברת על בדיחה באותה כר
 המשטרה, לתחנת בה נפשה עוד כל הגיעה

 עשר לפני שאירע — אונס על התלוננה
השופט כבוד בפני שנגולה הפרשה, שנים.

ז ז - מריקי מתלוננת
מגונה למעשה נסיו!

ח_ ר פ וטריקי י
שנים 14• לפני

 באונס, נגעה לא אמנם גולדברג, מנחם
 קרה וזה מגונה, למעשה בניסיון סתם אלא
 זאת. בכל אבל — עשר לא שנה. 14 לפני

ושני השופט בפני נבזיים. מעשים

אמא!״ בשמיים, ״להתראות
ב ל2ת2 צ ה החתיכות בשתי חי

אלו. בתמונות מופיעות )
 מהן. עיניך סלק ועכשיו היטב, הסתכל
תח אל לא ובתה. אמא הן אלו לידיעתך,

 לההליט עכשיו נסה לתמונה. עיניך זיר
הבת. ומי האם מי

ל יכול אתה או־קיי, נכון? הצלחת, לא
 העליונה, בתמונה מחדש. בהן עיניך שור
החתי משמאל, בתמונה משמאל. היא האם

הבת. היא משמאל, הבלונדית כה
 זהבה. ולאמה אנג׳ל, רחל קוראים לבת

 הן יחדיו .38 בת זהבה ,20 בת היא רחל
 היחידות והבת האם הן היסטוריה: עשו

 יחדיו. כדיילות־אוויר המשרתות בעולם
★

ה הדיילות מארבע אחת היא הכה י
כ טסה היא כיום אל־על. של ראשונות

כ לרוב משמשת פעם, מדי רק דיילת
ה את מסיימות הן כאשר דיילות, בוחנת
 מסר,ז היא שלה בתה את שלהן• קורם

 לפני הקורם את סיימה זו כאשר לבחינה,
 כאשר אבל אחרת. בוחנת לידי שבועיים,

 לה ענדה בהצלחה, בבחינה הילדה עמדה
במו־ידיה. הדיילת כנפי את הגאה האם

 17 לפני רחל של מאביה נפרדה זהבה
 12 מזה שלוש. בת היתד, רחל כאשר שנה,
 שנים ובמשך באל־על, עובדת שהיא שנה
ב המפורסמות הדמויות לאחת הפכה אלו

 חנוכת או מיקצועי, קונגרס לכל הברה.
 זהבה. את שולחים — חדש סניף

★
כב אמא כמו להיות יצאפה ׳ח וחל ף*

 לדיילת, מתחפשת היתד, תמיד מילדות. ן
 התפעלה לא אמה בהקיץ. זה על וחולמת
 קיימת והברק הזוהר שלצד ביודעה במיוחד,

הקשה. העבודה גם

 כל קשה די זהבה עבדה ההילה׳ למרות
 כלשהי נחמה הבת. את לגדל כדי השנים
 אפרים שלה, החבר שנם בעובדה מצאה
 דיילים. ומדריך דייל מהבראנג׳ה, היה שווץ,
 להח מי עם לפחות היה קשה, יום בתום

אנחה. ליף
 הבת כי התברר כאשר זאת, עם יחד

בדרכה. זהבה עמדה לא סופית, החליטה

 בבירכתה זכתה הקורם,' את סיימה כאשר
האם. של הבלתי־מסוייגת

 לצפות אלא ובתה לאם נותר לא ועתה,
 טיסה. באותה יחד לטוס המשלימה: לחווייה

טי אל־על להן סידרה לא היום, עד שכן
 אני רחל הטירונית והדיילת משותפת, סה
ב אמה עם להתראות מצפה עדיין ג׳ל

שמיים.

 באר־ עיריית גיזבר שלצידו, הציבור נציגי
 משד, ההסתדרות ואיש הכט אביגדור שבע

 טריקי, מרסלה של תביעתה נגולה אשכנזי,
ה של ההזנה במחלקת מעבודתה שפוטרה

 שמונה לאחר שדרות, המקומית מועצה
 חי׳כ המועצה, ראש על־ידי עבודה, שנות

 קשורים היו אלה פיטורים יפרח. יהונתן
 שבעלה מאחר בעיירה, הפוליטיים במאבקים

ה ראש הוא טריקי, יצחק המפוטרת, של
 יפרח. של הפוליטי ויריבו בעיירה אופוזיציה

ב מריקי מרסלה יצאה המשפט, במהלך
 ״מעשים עשה כי יפרח ח״כ נגד האשמה
 למרות מדבריה בד, לחזור סירבה נבזיים״,
מ התנצלות תמורת היה, מוכן שיפרח
לעבודה. להחזירה צידה,

 בית־הדין כבוד פ. ׳■י בג לשפת־הים
 את להסביר חייבת היא כי לתובעת הסביר
 לעשות. מה אין — חייבת חייבת, עצמה.
ב נוכח יהיה לא שבעלה ביקשה מרסלה
 אותה לקח אחד יום כי סיפרה ואז אולם,
 הלא: המשיך שלו, בג׳יפ לאשקלון יפרח

 מעשה איתר, לעשות ניסה ושם לשפת־הים,
מגונה.
 את גילתה לא ומאז ,1956ב־ קרה זה כל
 שלא כדי לדבריה: הסיבה, לאיש. הדבר
 איומי בגלל וכן בעלה, חמת את לעורר
תדבר. אם ולמשפחתה לה להזיק יפרח

 שלו, בעדותו צידקתך. א,ת תוכיחי
 סיפורה את יפרח הכחיש כן, גם בשבועה

מראשיתו דמיוני הוא כי טען מרסלה, של

המגונים. סופו ועד
 צרות של לים נכנסה מצידה, מרסלה,

 בית־ של ההכרח־בל־יגונד, בעקבות מגונות,
 כאשר המגונה. המעשה את לגלות הדין
 התקפת קיבל הסיפור, את בעלה שמע

 הביתה, להיכנס לה להרשות סירב עצבים,
 תבע מרובות, הפצרות לאחר רק נעתר
 שמרסלר, מאחר צידקתה. את להוכיח ממנה

 את להוכיח עליה בדיוק איך ידעה לא
 הרבני, לבית־הדין במצוקתה פנתה צידקתה,

יצ אלי — בעלה ואת אותה לזמן ביקשה
 בתוי■ ,כבודד את לה להחזיר הרבנים ליחו
 בשל בעלה, על אסורה שאינה הגונה אשר,
 רחמנא שנד, 14 מלפני מגונה עסק אותו

ליצלן.
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