
שלו לאכזיב הגיעו השבועות חג לפני
 מהם לאחד ■מראשון־לציון. בחורים שה

אי האחרים השניים שם את מופה. קראו
 מופה, לי אמר שהגיעו אחדי יום יודע. נני

 נוסע שהוא ראש־הקבוצה, היה שלדעתי
 שלו. החברה את להביא כדי לראשון־לציון

 יפה בחורה עם חזר הוא היום למחרת
 שהיא לי פיפר והוא רורז׳ט בשם מאוד

שלו. החברה
 באהבה דוגלים שהם לי סיפרו הארבעה

ש סמלים ענדו הם החזה על חופשית.
ש אמרו הם .1־ד€66-1׳\נ/ עליהם כתוב

 אה־ של מדינה היא אכזיב שמדינת שמעו
 הבחורים לכאן. באו זה ובגלל בה־חופשית

 אחד וכל החדרים לאחד ז׳ורז׳ט את לקחו
 אחד כל אם יודע לא אני איתה. שכב מהם
 הזדמן במקרה יחד. כולם או לחוד מהם

 מסו- לסוג פירסוימות שצילם צלם למקום
בש הצטלמו והם אוהלי־טיילים של יים

■יר׳

 לחשוב צריכה עוד אני אותו. שאעזוב
הבעיה. על המון
אביבי. אשת של סיפורה כאן עד
 לאלי רינה בין שהיחסים לציין יש

 האחרונה. השנה בחצי התקררו אביבי
לאכ מחוץ ארוכות תקופות שהתה רינה
ש מקום באילת, רעה שהתה בעיקר זיב.
מגדי שהיא כפי שלה, החדש השגעון הוא
 לא הקרובה בתקופה כי ברוד אותו. רה

 העניק הוא לאלי. רינה בין דבר יקרה
״מה שתשכח :מנת על חופשה שבוע לה

לה.״ שעשיתי צרות
ה ס כני ת ה נו טי ק ל
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מלא. בערום כמעט צילומי־פירסומת בילו
ב החופשית בצורה התנהגו כולם

שב במקלחת יחד התקלחו הם יותר.
 אחד. מאף התביישו ולא ערומים היו חצר,
 איתה. שכבתי השבועות בחג שישי ביום

נכנס. אני צרה לאיזו תיארתי לא
מב לה יש יפהפיה. בחורה באמת היא

ומבוגר. יפה גוף נה
 גם שהיא ידעתי לא איתה כששכבתי

ש בחורה פשוט בה ראיתי אני פרוצה.
 לחדרון אותה לקחתי וזהו. זה את אוהבת

יפ לא אחד שאף שלי, פרטי מקום קטן,
 באכזיב ׳מבקרים המון היו כי לנו, ריע

 ביום שישי, ביום היה זה בחג־השבועזת.
שוב. איתה שכבתי ראשון
מת הזו שהקבוצה להבחין התחלתי ואז
 פתאום לי נראו מוזרה. מאוד בצורה נהגת

 סמים מעשנים היו הם פליליים. טיפוסים
 ז׳ורז׳ט אל מביאים שהיו לב שמתי וגם

מה בעיקר מקומות. מיני מכל בחורים
 וביקשתי אותם, הזהרתי שלומי. עיירה

 שמו לא הם אך מאכזיב להסתלק מהם
בכלל. אלי לב

 המקום את לעזוב אולטימטום להם נתתי
 הייתי בחג־השבועות בבוקר. שני ביום
 ביום איתם. לריב יכולתי ולא מדי עמום

 היה כבר אז אליהם. הלכתי בבוקר שני
 עסק. לי יש מי עם לחלוטין בדור לי

 לא הם מהמקום. להסתלק מהם דרשתי
למישטרה. שאפנה אותם הזהרתי רצו.

 למישטרה אפנה אני שאם לי אמרו הם
 אבל ז׳ורדט. עם ששכבתי שם יודיעו הם
 יודיעו הם אם מה אז איכפת. היה לא לי
 קטינה שהיא לעצמי תיארתי לא זה. על

 להיפך זה. את לי אמר לא אחד ואף
 שמונה בת שהיא לי ■סיפרה בעצמה היא

עשרה.
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 והו- למישטררדנהריה ילצדוד **
 ובחורה בחורים כמה כאן שיש דעתי

 אחרי לרצוני. בניגוד המקום את המנצלים
 ממישטרת אבן בשם סמל הגיע מה זמן

 את עצר הוא קצרה חקירה לאחר נהריה.
 במקום, שהיו אנשים כמה ועוד הרביעיה

 לז׳ורדט הביאו שהחברה ערבים ביניהם
איתם. שתשכב כדי

 באותו היה לא שלהם, המנהיג מוסה,
 הוא ראשון, ביום לכן, קודם יום כי יום,
 אותו שעצרו עד חזר ולא מאכזיב ניסע

זה. אחדי ימים שלושה
שוט הגיעו אחרי־הצהריים יום ובאותו

 עדות מימני לגבות ביקשו הם לאכזיב. רים
 להם סיפרתי הפרטים. כל את להם ומסרתי

 הזדמנויות. בשתי דורדט עם ששכבתי
 להם. מסרתי לדעת, ביקשו שהם מה כל
חוק שהם לי אמרו לא הם זמן אותו כל

עבירה. באיזו חשוד אני כאילו אותי רים
 חייב לא שאני אותי הזהירו לא הם
 הודאה ממני גבו הם דבר. שום להם לומר

 העדות, את כשסיימתי אחר־כך רק רגילה.
קטינה. בבעילת חשוד שאני לי הודיעו

 מחלקת ראש פרלמן, מיכאל פקד כ ך*
 החקירה כי סיפר עכו, בנפת חקירות 1

 אביבי הוחשד בינתיים בעיצומה. עדיין
 של הסעיף לגבי בלבד. קטינה בבעילת

 לא עדיין נאשם, שבו בית־בושת, ניהול
דבר. ברור

 עדויות,״ לגבות צריכה עדיין ״המשטרה
 על ידע שאלי יתברר ״אם פרלמן. מסר

 צורה שהיא באיזו שנהנה או המתרחש
 אותו שנעמיד הרי דורז׳ט של מעיסוקיה

 נכון, שנכון מה זה. סעיף על גם לדין
 היא המישטרה את הזמין שהוא העובדה

לזכותו. חשובה נקודה
ב אכזיב מדינת נשיא תלה בינתיים

 לק־ הכניסה ענק: שלט לדירתו כניסה
לר יתחיל לכך בנוסף !אסורה טינווז

 החופש אצלו. המתאכסנים שמות את שום
 הוא אבל אולי, ייפגע לא אכזיב במדינת

מבוקר. להיות מעתה יתחיל
 ואת הקטינה פרשת על שלו דעתו את
 בעקבות שבאו המעצרים אין־סוף סיפור

:סיפר ■וכך באריכות, אביבי גולל החשדתו

 תמיד למצוא ניתן הצלולים למים החוף סלעי ביןחופשית אתיות
היטב משתלבים כשהם ערומים גופות כמה באכזיב

באכזיב. שכיח מראה הינס אוהבים זוגות הביטון. במוסרות עדיין הושם שלא הפראי בנוף

 אשתו של רוחה גודל את ציין זאת לעומת אלי, העניין. כל לגביה
 ״שתנוח חופש שבוע בתמורה לה והעניק הפרשה לסיפור בתגובה
אכזיב, את לעזוב מתכוננת לא רינה לה.״ שעשיתי מהצרות

 לי נראית לא שהיא במקום להם אמרתי
 ושגם 18 בת שהיא לי אמרה ושהיא קטינה

 בהתאם קטינה שהיא לתאר להם אי־אפשר
 להם אמרתי גם הפגינה. שהיא לנסיון

 ודאי אז קטינה שהיא יודע הייתי שאם
עצמי. בגד המשטרה את ׳מזמין הייתי שלא

 יום באותו אחר־הצהריים ארבע בשעה
 צבי סמל בהריה. למישטרת אותי לקחו
שהע בגלל ישן סיכסול לי יש איתו כהן,
 מונה אשתי, רינה את באכזיב פעם ליב

בחז אותי לקחו ערב בשעת אותי. לחקור
 ביקשו הם ז׳ורז׳ט. עם יחד לאכזיב רה

 עם שיחזרתי שקרה. מה את שאשחזר
 אחד כל כלומר שקרה, מה את ז׳ורדט
בנוכ שלו הקטע את שיחזר לחוד מאתנו

המישטרה. צלם של חותו

שתי ה א בל  קי
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הלתחנת אותי העבירו אכזיב **
/ תרשיחה. ליד שבמעונה מישטרה ^

 למקום אותי העבירו לילה כל הם בכלל,
 עם קשר ליצור אוכל לא שאני כדי אחר

הכי במעונה העיתונות. ■ועם שלי החברים
 יש נשיא. כמו אותי קיבלו כולם. אותי רו

 נענע צמחי עם שטפחו יפה ■מאוד ■גן להם
וצמחים. פרחים של שונים וסוגים

 זה נענע. עם תה ושתיתי בגן ישבתי
 פעם אם ■נורמלי. לא הבראה בית היה
 מוכן אהיה אני חופשה ימי עשרה לי יהיו

 לנוח כדי שבמעונה לבית־המעצר לנסוע
 מהר נגמר הנענע עם העדן יגן אבל שם.

 לצלם ■כדי לעכו אותי לקחו למחרת מאוד.
וצי מפרופיל מקדימה ראש צילומי אותי.
 אברח שאני שפחדו כנראה גוף. לומי
 שם לכרמיאל. אותי העבירו מעכו להם.
 שאלתי המעצר. לתא כלב כמו אותי זרקו

 אותי לוקחים לא מדוע כהן צבי הסמל את
 שמעונה לי השיב והוא לימעונה בחזרה

שכר יודע לא כנראה הוא מדי. רחוק זה
שתיים. פי דחוקה מיאל
נסבל. בלתי הוא בכרמיאל המעצר תא

 הם שם התנאים שתיה. ולא אוכל לא אין
להתרחץ, לך אסור ממש. צינוק תנאי

טל או מבקרים לקבל לך ואסור להתגלח
 שימי יודעים לא כנראה בכרמיאל פונים.
אשם. ולא יחשוד דק הוא שם שיושב
 שוב אותי העבירו בלילה חמישי ביום
 אחד לתא הוכנסתי באזיקים. כבול לעכו,

וגנבים. מחבלים פושעים, נרקומנים, עם
מה אחד עם ■נפגשתי בבוקר שישי ביום

 הסביר הוא המטה. של הגבוהים קצינים
 מקרה שלי במקרה רואים לא שהם לי

 ז׳ורז׳ט ■כי בחקירה וגילו מאחר חמור
הודע בעצמי שאני עוד מה בזבזת. עסקה

שלי, הראשון המקרה וזה למשטרה, תי
אותי. לשחרר הכל לעשות ינסו שהם הרי

׳ממישט־ יצאתי שישי ביום בערב בשש
 ורינה בשבע הביתה הגעתי בהריה. רת

 התעלמה היא נהדר. אותי קיבלה אשתי
ה את לי והכינה לה שעוללתי מה מכל

 ארבעה אחרי הראשונה הנורמלית ארוחה
סיוטים. של ימים

והאשה הנעל
בקטינה אלי של ממעשהו קשות

 בחצר בעלה ואלי אביבי רינה
 נפגעה רינה שבאכזיב. ביתם
יסתיים כיצד עדיין יודעת ואינה

אביבי: רינה
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