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 פרג/ דנט הישראלית החיילי אהובתו, את
 של סיפור־האהבה בקונייטרה] לטיול

העולמית. העיתונות■ א̂ו הסעיר השניים

השני. את אחד אוהבים נחנו <1?
 לוקח שאני ידעה לא בכללן ז׳נט

 בכלל ידעתי לא ואני לגבול! מעבר אותה
 להיות יכול הישראלי. בצבא! חיילת שהיא

̂ל עונש לה שמגיע עשי שאני השטות ז
 לא מסתננת, לא בוודאי היא ז׳נט אבל תי,

רע!״ דבר שום עשתה ולא — מרגלת
 רב־טוראי לשעבר שטיינבואר, ארנסט

 מלון של הבאר־מן וכיום האו״ם בחיל
 מיס- ימים תוך הפך בטבריה כינרת גלי
 חיילת ,19ה־ בת פרג׳ ן ז׳נט עם יחד פר,

 שהסעירו דמויות ולשתי לשעבר, ישראלית
 קוראי של דימיונם את האחרון בשבוע

 לא שהגבולות כזוג העולם בכל העיתונים
לאהבתם. יכלו

 ז׳נט נגד שהוגש כתב־התבי^נה לפי
 בחיפה, המחוזי הצבאי בבית־הדין פרג׳,
 יחד בצה״ל חיילת בהיותה ז׳נט, נסעה

 האוסטרית ביחידה חייל־^ו״ם ידידה, עם
ל ישראל בין החייץ באיזור המוצבת

 בקונייטרה, האו״ם למחנה לטיול סוריה,
 שהתה יומיים משך הסורי. בשטח הנמצאת

ב לבושה כשהיא האו|׳ם במחנה ז׳נט
 המישטרה ידי על ומעצרה אזרחיים, בגדים

לישראל. שחזרה לאחך רק הצבאית
צבאי בבית־המישפט  בכך ז׳נט הודתה ̂ז

 לה היו וכי או״ם, במכונית לנסוע שנהגה
 לפי האסור דבר |או״ם, איש עם קשרים
 בסעיף הודתה לא ^ולם מטכ״ל, פקודות
 לארץ- הסתננות הואןצמה: שבו החמור
אוייב.
 גורשה לקונייטרה הטיול אחרי מייד

 איכפת היה לא ״זה או<ם מהצבא. ז׳נט
 עם אהיה שאני זה היה שחשוב מה לי.

 מה־ מהצבא, חשוב יות|־ הוא ארנסט.
 וכל אוהבים, אנחנו מזלכל. שלי, מישפחה

 השבוע אמרה אותנו,״ מעניין לא השאר
ז׳נט.

 ישראלית
ת מול טרי ס או

 הת- צה״ל שילטונות רק לא ך
 אלא הגבול, את ;שעבר לרומן נגדו

 ארנסט האוסטרי. הצבא שילטונות גם
 מהצבא, שוחרר לאוסטריה, חזרה ניקרא
 היתר, ״זו לבדה. ב!ארץ נשארה וז׳נט

 בכלל אז המישפט. ןבגלל לא קשה. תקופה
חשב ולא מישפט, לי 6שעושי ידעתי לא
 שהעונש ״חשבתי אמרה. הזה,״ בכיוון תי

 רע, לי היה מהצבא. גיתש הוא היחידי
 ממני.״ רחוק היה שארנסט כיוון

 התרחש לקונייטרה השדיים של טיולם
 בדיוק חודש כעבור השנה. מארם בחודש

 ומייד כתייר, הפעם לאלץ, ארנסט הגיע
 ישראלית. אזרחות לקבל בקשה הגיש

 שווים היו לא באוסטריה שלי ״החיים
הב את משווה !כשאני ז׳נט. בלי כלום
 הפתוח הלב בעלת ,הזו, הישראלית חורה

 והיופי לצברים המיוחדת הכנות והאוהב,
 הממוסדות האירופאיות לבחורות האכסוטי,

 שארית שאת לגמרי לי ברור) והמרובעות,
 אמר בארץ,״ כאן איתה, אבלה אני חיי

ארנסט. השבוע
1- —

□ ר פו ל סי ו ש ו ל ״ ל ח ״ ה □ צ ״ או ־ ל ״ ח רי ו ט ס או ה

□ ת ב ה א ה ש ת צ ת ח ו ל ו ב ה ג א ר פ י ו מ ו ס ח □ מ
>

ה קוו■ ד ו פ ה

 לפני עוד להתחתן החלטנו ״אנחנו
 ז׳נט. השבוע סיפרה לקונייטרה,״ הטיול

 ביותר, פזיז להיראות יכול אומנם ״זה
 ולמקום לזמן אין — כשאוהבים אבל
 בבית, אצלי היה ארנסט חשיבות. שום

 ומצא שלי, והאחים שלי אמא עם נפגש
 והם עלי, להוריו כתב הוא בעיניהם. חן

יהו שאני בכלל חשוב שלא לו אמרו
טובה בחורה שאני הוא שחשוב מה דיה,

 לבוא אותנו והזמינו אותי, אוהב ושהוא
 ומובן חיילת, הייתי עוד אז לאוסטריה.

להזמנה. להיענות יכולנו שלא
 פאר במלון כשנה, לפני נפגשנו ״אנחנו
חו ובכל ברמה, שירתתי אני בטבריה.

 לטבריה. יורדת הייתי סופשבוע או פש
 כאן לי ויש הזאת, העיר את אוהבת אני

 את שינה שעכשיו ארנסט, חברים. המון
לטבריה בא היה אורן, לעברית, שמו

 על ולהסתכל להשתזף בירה, לשתות כדי
 ידעתי פאר מלון של ״בבאר חתיכות.

 השני, של בעיניים אחד כשהסתכלנו מייד,
 החיים כל חיפשתי שאני הגבר שזה

שלי.״
 י מה־ כבר אהבה שזו הרגשתי אני ״גם

 ״אבל ארנסט, השבוע סיפר התחלה,״
 אני מסובך. יותר הרבה היה זה אצלי

 הסתובבתי וכבר שנים, בשש מז׳נט מבוגר
 טייס. הייתי האוסטרי בצבא בחורות. עם

 לפני אבל שלי. החיים כל היה הטייס
 והסתבכתי בחורה, פגשתי משנה למעלה
איתה.

ה חיל־האוויר את לעזוב אז ״החלטתי
 את לעזוב הטייס, את לעזוב אוסטרי,-
 ו וב־ שלי המישפחה את לעזוב אוסטריה,

 מקום לאיזה ולנסוע הבחורה, את עיקר
 מהכאב ולשכוח מהכל לשכוח — רחוק

 שלי, אבא הזאת. הבחורה עם הפרשה של
 במישטרת נמוכה בדרגה שוטר שהוא

ה בליבי עלה אז אותי. הבין אוסטריה,
 ל־ שנוסע לכוח-האו״ם להצטרף רעיון

 לי נראה המיזרח־התיכון מיזרח־התיכון.
העולם. סוף כמו אז

ה האהבה את אפגוש שכאן ידעתי ״לא
 יום לאותו עד חיי, של הגדולה אמיתית

 ה־ החווירה אז פאר. למלון כשהגעתי
ו האוסטרית, לבחורה שלי אהבת־העבר

לגמרי. תפל ניראה מז׳נט חוץ הכל
 ז שזוג לא־רציני, נשמע שזה יודע ״אני

ש אנשים רק אבל מתאהב. ומייד מכיר
 ז׳נט את אוהב שאני כמו באמת, אוהבים

 לא שהאהבה יודעים אותי, אוהבת והיא
בשעון.״ נמדדת ולא בגבולות, נמדדת

 וז׳נט הוא היו לארץ, ארנסט כשחזר
מה חופשי — הוא לחלוטין. חופשיים

חופ — והיא האו״ם, של הכחולים מדים
 החלו הם צה״ל. של ממדי־הזית שייה

 עתידם. בבניית רבה ברצינות מהרהרים
דב שני צריכים הם כי להם ברור היה
 שהוא אמר ארנסט ראשון, ״דבר רים:
ב שנחיה רוצה הוא וכי להתגייר רוצה

• ז׳נט. סיפרה ארץ,״
 ואיפה נתחתן איפה חשוב היה לא ״לי
 הוא אבל איתו. יהיה שזה העיקר נחיה,

 ועמד בארץ, לי יהיה טוב שהכי טען
 רב, עם ושנתחתן יהודי שיהפוך כך על

כללי־הטכס.״ כל לפי
 זד, להשיג, החליטו שהם השני הדבר

 ארנסט לעבוד. צריך כך ולשם כסף.
 חב- בכל כטייס, לעבודה להתקבל גיסה

נידחה. אבל בארץ, הקיימת רת־תעופה

הדחת-פליס
בטבריה

 היה אפשר ארוכים חודשים שך **
 בכל כימעט וארנסט, ז׳נט את לפגוש

 להם לתת מוכנים היו שבו בטבריה מקום
 שעל רון בחוף מלצר היה ארנסט עבודה.

 במלון כלים הדיחה וז׳נט הכינרת, שפת
להת טבריה מעברייני אחד כשניסה גולן.
 ארנסט את לבקר באה כאשר ז׳נט, עם עסק

 שם, מעבודתו ארנסט התפטר רון, בחוף
גולן. במלון כמדיח־כלים ז׳נט אל והצטרף

 1 ו־ גני־חמת, למלון ז׳נט עברה אחר־כך
הצ יותר מאוחר כחדרנית. שם שימשה

ב משותפת עבודה להשיג השניים ליחו
חדר שם היתה ז׳נט גלי־כינרוז. מלון
באר־מן. הפך וארנסט נית,

והאו״מניק החיילת פרשת כשהתפוצצה




