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ידידה שנה חצי במשך שהיה ברמת־גן, לקונפקציוז מלאכה

 אותה הכניס וחצי, 15ה־ בת מלכת־היופי סגנית של
 ?!טינה, בעילת על תלונה נגדו שהגישה לכך גדס להריון,
קטינה. שהיא לא או ידע האם הנקודה סביב סבב מישפטו

 עומד ■שאני מםני הקהל, את להוציא מבקש ;י ^
£״ המתלוננת.״ את להשמיע \

 גרמו וינוגרד, יצחק עורך־הדין התובע, של אלה מילים
 באולם האחוריים הספסלים מניות רמה אכזבה לאנקת

 מלאים שהיו ספסלים — בתל־אביב המחוזי ביודהמשפט
 סגנית מופיעה יום כל לא הכל, אחרי :מקום אפס עד

 שבעל הגבר נגד בתביעה בבית־המשפט, מלכת־יופי
קטינה. בעודה אותה

 והאולם השופטים, לב את ריכך לא הקהל של ייאושו
 דוכן על הצעירה היפהפייה עלתה אז, רק מצופים. נתרוקן
העדים.

התפרסמו וסיפור-חייה תמונתה ששמה, *, וייסמן גילית

 שייאפשר אחר פרט וכל שמה, גילוי מוסווה. השם י
 משוס בית־המשפט. על־ידי נאסר התובעת, של זיהוייה

בתואר. זכתה שנה באיזו גס לגלות אין כך

אניד!! שהאמינה העיתונאית
 מלכת- לתחרות המועמדות את שראיינה לאשד, כתבת
ל להירשם שבאה הצעירה, למועמדת האמינה היופי,

המוע בין אותה כללה וחצי, 17 בת היא כי תחרות,
הדרוש. מהמינימום צעירה שהיתה למרות — מדות

 מלכת־היופי, סגנית בתואר זכתה כאשר הארץ, ברחבי
 — לאשה שבועון על־ידי שנה מדי הנערכת בתחרות
 גוף בעלת נערת־זוהר בתמונותיד,: כמו בדיוק נראתה
מלוטשים. והופעה והליכה יפים, פנים חטוב,

 לבית■ מספרת המלכה החלה שקט, בקול
לתביעה: שהביאו האירועים על המישפט
 ב־ אדצה עליתי אירופה). במזרח ב־(מדינה נולדתי

 עממי, בבית־ספר למדתי וחצי. שנה בת כשהייתי ,1957
 בכיתה כשהייתי מקצועי. בבית־ספר המשכתי כך ואחר

גיור. של תהליך עברתי ר,
התלהבתי כבר הראשונה בפגישה באדי. מאוהבת הייתי

 נחמד, היה הוא השנייה בפגישה מסתורי. היה הוא ממנו.
 באוניברסיטה, פסיכולוגיה לומד שהוא סיפורים לי וסיפר

 יחסי את וחיסלתי בו, התאהבתי אח״כ דוקטורט. ועושה
בגללו. שלי הקודם החבר עם

 בלילה, לחוף־הים, אותי לקח הוא פגישות, כמה אחרי
ושמיכה. בירה יפ,יט לוקח היה תמיד הוא בעשר. בערך

 רוצה לא שאני לו אמרתי בים, שהיינו הראשונה בפעם
 אימון, בו נתתי בתולה. הייתי כי שום־דבר, לי שיעשה
דבר. קרה לא הראשונה בפעם ובאמת

 בלילה. הקאונטרי־קלאב לחוף נסענו השנייה בפעם
 והוא השמיכה, על וישבנו הלכנו אח״כ בים. התרחצנו

מינית. מבחינה אתי התחיל
 לי שיעשה רוצה ואיני מפחדת, שאני לו אמרתי שוב

הגדול. בחופש היה זה מדי. צעירה ואני כלום,
 באלימות. לא בכוח. אותי לפתוח מנסה שהוא הרגשתי

 לי: ואמר וקם הפסיק הוא רוצה. לא שאני לו אמרתי
עכשיו.״ בתולה לא כבר ״את

 :אמר והוא ?״ דם לי ירד לא ״אבל :לו אמרתי
ונמחק.״ שלי, המכנסים על היה ״הדם

להתרחץ. ירדנו לשפת־הים שנינו. ערומים אז היינו
 הורי בגד־ים. ולקחתי זאת, תיכננו כי בגד־ים, לי היה

 והורי בתיק, אותו החבאתי אבל מהבית, לצאת לי הרשו
במכונית. אותו לבשתי בגד־ים. לי שיש ידעו לא

 לחץ. הוא שם. אותי לבעול ניסה שהוא לי נראה היה
 מפחדת, שאני אמרתי ואני והתמזמזנו, ערומים היינו
 רע.״ דבר שום לך אעשה ״לא :לי ואמר אותי, הרגיע והוא

 לו אמרתי בתולה, לא כבר את לי אמר שהוא אחרי
 ואם בתולה, אני אם לבדוק לרופא ללכת רוצה שאני

 ללכת אעיז שלא לי אמר הוא יחסים. עמו אקיים לא כן,
 לשום לגלות לא וגם לאמי. יתגלה זה כי לקופת־חולים,

לרופא. הלכתי לא חברה.
 רימה הוא הסכמה. מתוך היה לא שעשינו, מה כל
 בפגישה אותי. פחח שכבר לי ואמר בים, כשהיינו אותי

והסכמתי בתולה, לא כבר שאני זה בגלל חשבתי השנייה,
יחסי־מין. לקיים אז

פחדתי______
ם שלו מהחברי

 החמישית. שאחרי הגדול בחופש אדי את יבדתי ןי*
לפני אז שחיתה הגדולה, אחותי עם אז טיילתי 1 1

 מלכת־היופי שד לתלונתה שהאמין תל־אביב, מחוז ליט
אותה. שבטל הגבר נגד תביטה הגיש הקטינה,

 בסביבות המלך, שלמה ברחוב תל-אביב. ברחובות הגיוס,
 המכונית תכלת. פג׳ו מכונית לידנו עברה בלילה, 9.30

 בחורים, שני משם ויצאו האוטובוסים, תחנת ליד עצרה
טיפניס. היכן יודעות אנו אם ושאלו

 אחד. כל לי נראה הוא כי שאלו, סתם שהם הרגשתי
טיפניס. זה איפה ידעתי

 חוץ שמן, נהג ועוד בחורות שתי עוד היו במכונית
שלו. חבר ועוד מאדי

 אני מועדון. באיזה לבלות איתם שנצא ביקשו הם
 כי שלו, מהחברים פחדתי בהתחלה. הסכמנו לא ואחותי

 אחרי הסכמנו אבל הגונים. בחורים לי נראו לא הם
בחורות. שתי עוד במכונית שיש שראינו
 נתנה והיא הטלפון, מיספר את מאחותי ביקש אדי

לו.
ו אני, כמה בת אותי שאל הוא הראשונה בפגישה

 אלי התקשר הוא שבוע, אחרי .17 בת שאני אמרתי
אתי. להיפגש ורצה הביתה,

.19 בן חבר לי היה תקופה, באותה
 היה הוא סיבות. מכל־מיני מהצבא, השתחרר הוא
חודשים. 10 איתו יצאתי חברים. היינו מסגר.


