
)3ז מעמוד (המשך
למ היא הטובה שהדרך אותה, שהדריך

 — ופלא והפלא רפואיות, תעודות גם צוא
הצ כלשהי, תקרית לאחר ספורים ימים
כלשהן. רפואיות תעודות גם להמציא ליחה

 ידיד, בנוכחות רופא אותו עם נפגשתי
 גם מסבכת שהיא הסיבוך את לו והסברתי

 ליצור שלה בכושר כבר שנוכחתי אותי,
רו אותו ואכן, חדרי־מיטות. דרך קשרים

איחה. העניינים את הפסיק פא
 קשוח שסבלה למישטרה, גם הפריע הדבר

 והחליטה בשכונה, שהקימה מהשערוריות
לאישורו. המצב את לבדוק אחד יום

 ,29.5.75 ביום מישטרתי רופא הוזמן
 אומרת: התעודה במקום. שנינו את ובדק

 עמוקים חתכים לבעל ראשונה: ״תעודה
במכ שנעשו בבית־החזה חתכים באצבע,

 ,חל; בכל פגיעות של וסימנים חד, שיר
 של במצב האשה שנייה: תעודה הגוף.

 כאבים על מתלוננת ומתח. עצבנות־יתר
סי שום נראים לא ובראש. בגב בבטן,
 מתלוננת שהיא ובמקומות בגופה מנים
 סימני שום ואין חבלות, קיבלה שהיא
 רז־ אצל טיפול המשך על ממליץ חבלה.

 זריקת בתחנה, טיפול קיבלה פא-עצבים.
להרגעה.״ ולריאן

התאבדות

 שלה הגדולה האהבה שפגה אחר
 של לחבר קשר מצאה רופא, לאותו /

הת בו וגם רבין, בועז התאומה, אחותה

גינצכורג ויוכל אווה
למחבוא ממחבוא

 אשר בטלפון, איומים לקבל התחלתי אהבה.
 רבין, בועז של שהם התברר יותר מאוחר

 נפגשתי לימים כחוק. ונעצר הואשם אשר
 סיפור סיפרה אשר רבין, בועז של אמו עם

 בדירתם, מופיעה היתר. אווה — מדהים
 מבלה וגם בבית עוזרת הבית, את מנקה

 את מציגה שהיא כדי תוך בנה, עם שם
 במיקצועה. ורוקחת חדשה כעולה עצמה
 עורך־דיו, לפני במלואו סופר זה סיפור
זאת. לאשר יוכל אשר

 וגברו, הלכו שלה הנפשיות ההפרעות
 מיספר לאחר צריך שהיה כזאת במידה

הפסי לבית־החולים שוב לפנות חודשים
 למצב כלשהו טיפול לה לתת כדי כיאטרי,

מ להיפרד החליטה אחד ערב שהחמיר.
 טענה פשוט יום באותו ולהתאבד. החיים,
 היות לדגים, קרובה להיות רוצה שהיא
 בעזרת ונאלצנו ובודדים, מיסכנים שהם

 את לסרוק ניידוודמישטרה ושלוש זרקורים
 רק שלם. לילה במשך ויפו בת־ים חוף

 הרב- באוזני בוקר, לפנות ארבע בשעה
ברצינות. התכוונה לא שהיא טענה סמל,

טענו הובאו שלפניו בבית-המישפט,
 שהבעל לקבוע ״אין השופט: קבע תיה׳

 הוא שהמצב להניח ויש באלימות, משתמש
 כן אשתו. של אלימה להתנהגות תגובה

ומאי נפשיות, בעיות לאשה כי התרשמתי
 דווקא. בבעל האשמה את לתלות אין דך

 האשד. של הנפשי שמצבה נראה אומנם
מסויימת.״ במידה ורע הולך

 בית־המישפט של השופט קבע ובכך
 הבית על להשתלט שניסיונותיה המחוזי,

 לא הקשה והניסיון מבוטלים, תוכנו ועל
ה מן מאוכזבת השני. הבעל עם הצ<יח

הח פרי, נשאו שלא שהשקיעה, מאמצים
 עם חדש קן־אהבה לעצמה לבנות ליטה

 דירה אווה שכרה כאן ברמת־גן. מאהבה
 של מתמיכה ליהנות (על־מנת שמה על

בועז הפקיד הצ׳קים ואת מישרד־הקליטה),

 הגרה בעלת־הבית גרין, גזה לפקודת רבין
 רבין בועז העביר לקן־האהבה בהרצליה.

 הכספיים הסידורים ויתר מביתו, חפצים
במחי מתגורר כשהילד על־ידיו, נעשו
 נודע מעלליה, אחר עקבתי שלא לי, צתם.
מו שהיתר. לאחר וזאת באיחור, הדבר
ודו במקום־עבודתי ביומו יום מדי פיעה
כספים. ממני רשת

 את לקחת כשהלכתי הביקורים, באחד
מש שאינו במצב אותם מצאתי הילד,

 והחינגות הוזנח, הילד לספק. מקום איר
 והתחילו בסביבה יצא שמן ההוא, בבית

הת השכנים החינגות. לבית ברגל לעלות
 מיספר לי נודע ולימים להתלונן, חילו

 בית- צווי עם באה שהמישטרה פעמים
חשיש. חיפושי וערכה מישפט

 אלא זה, במצב ברירה, לי נותרה לא
 ולבקש לבית־המישפט־ד,מחוזי בקשה להגיש

 דב עורך־הדיו באמצעות הילד. אחזקת את
ב אותי שליווה והמסור, הנאמן ישראלי,

ה במצבי ובהתחשב ארוכה, תקופה משך
 יותר אנושי רקע על בי לטפל הסכים קשה,

ה אחזקת את ביקשנו — כספי מאשר
פי כזה בגיל הילד שקבלת ידעתי ילד.

 אך חיי, של גדולה והקרבה ויתור רושה
 המצב את בראותי — לרגע היססתי לא

 של הבריאותי מצבו ואת שלד, הנפשי
הילד.

 מיכתב
האב של

 מיכתב הגיע זה, מצב הספיק לא ם ^
 ל- תורגם אשר מאביה, לביתי עבורה

 היתר בין מוסמך. מתרגם על-ידי עיברית
 שלא לי ״נודע האב: על־ידי שם נאמר
 קמה היית ולא בבית, דבר עושה היית
 אף על עובדת אינך עשר. השעה לפני

 לא מטפלת אינך לקוסמטיקה, ציוד שנקנה
 אינך — בבעלך ולא בבית ולא בציוד

 חלב רק מקבל והוא בילדך מתעניינת
 מהבית בעלו ילדי את גירשת לשתות.

 אומרים מכל, והחמור חותנתך. את והכית
 (הדבר אהרון איננו והאב בהריון שהנך
 וכן בחיפה), הפלה לה נעשתה ואכן נכון,

 זאת, כל ולאור אחרים. דיברי גם שמעתי
הגירושין.״ על מתפלא אינני

 שתוכלי חושבת את ״האם האב: והוסיף
הכ את לבזבז מבלי לחמך את להרוויח

 חושש עוד אני קרה? שכבר כפי נסתך,
 השאלה אך הרבה, שהשתנית כתבת מכך.
 הנוספת דעתי מספקת. במידה האם היא,
מבק ואני ללדת, החוכמה מן שאין היא,
 כותב ולבסוף הרבה.״ כך על לחשוב שך

מכ למיקרא למאד עד ״הזדעזעתי :האב
 לנצר בדעתך כי כותבת חינך בו תבך,

 כדבר קרה טרם במישפחתנו הילד. את
 מי יודע ואיני אמא, במישפחת ולא הזה,

 בטוח אינני כזאת. בהמית עצה לך השיא
 הרבנות לרצונו. בניגוד קטין לנצר שניתן

הילד.״ על אפוטרופוס בתורת היא
 על זו אחרונה פיסקה מעידה למעשה

לע רצונה ועל ביפו, המיסיון עם קשריה
המיסיון. בעזרת לקנדה הארץ את זוב

בבית־המיש־ להתברר התחילה התביעה
 ובמיסמכים בתעודות מלווה המחוזי, פט

 בילד, בטיפול חמורה הזנחה שהוכיחו
ה הגשת עם הנפשי. מצבה על והעידו
 צו- והוציא בית־המישפט, נעתר תביעה
 וזאת ברשותי, הילד את המשאיר ביניים
 הזמן רוב נמצא שהילד שהוכח לאחר

 מכשיר לה שימש הילד למעשה, ברשותי.
 אלף 200ב־ שהתחילו כספיות, לדרישות

 אלף 70ל־ הגיעו אלף, 100ל- ירדו ל״י,
 בבקשה דיון כדי תוך אלף. 50ל־ ולבסוף

הרא עורך־הדין סירב הילד, לקבלת שלי
 ברוב על-ידה, נלקחתי שאליו שלה, שון

 ילד,״ למכירת ״חוזה לעשות הגינותו,
בתיק. לטפל הפסיק ואף

 והציע אלי, פנה שלד. נוסף עורך־דין
יש דב עורך־הדין ההסכם. את לעשות לי

לסח להיכנע צריכים אנו שאין סבר, ראלי
 חסרת מאשה הילד את ולקנות כספית טנות

 חוזה לעשות בתוקף וסירב וכבוד, מעצורים
כסף. תמורת לחזקחי הילד להעברת כלשהו

 שעות 12
במישטרה

 הארץ, את המאהב עזס ינתיים ף*
 משך בביתי להתגורר חזרה ואווה

 לנסות, מוכן הייתי הילד למען כחודש.
 הם שהסיכויים בבירור שראיתי למרות

 שינתה בביתי, שהיתר. חודש אחרי אפס.
 היא לרמת־חן. לחזור והחליטה דעתה את
ש המישטרה באוזני לטעון שכחה לא

 היתה בביתי שהיתר. החודש במשך כאילו
״כלואה״.

 לתלונתה, ברצינות התייחסה המישטרה
חו במישטרת שעות 12 לבלות ונאלצתי

ורשי השכנים מפי ושמעה ביררה אשר לון,
 שחיה כפי — יוצא שמהן עדויות, מה

ולשקרים. להמצאות גבול אין כי — בעבר
 הניסיונות את סיימתי שבזה נשבעתי

 דבר על רק עמדתי הילד. למען שעשיתי
 בבית- אינטנסיבי טיפול תקבל שהיא אחד,

לחולי־נפש. חולים
 נדרשתי שוב ואז לרשותי, עבר הילד
 שהיא הזכות תמורת ל״י אלף 50 לשלם

ב תלוי הייתי חזרה. אותו תדרוש לא
 יגישו הכסף, את אשלם לא שאם איומים
 ישראלי, עורך*הדין הילד. לקבלת תביעה

 ולאחר סירב, שוב, חוזה להכין שנתבקש
 חדשה בקשה הוגשה פסק-הדין של חודש

הילד. לקבלת הרבני בית־הדין של
ה בבית־המישפט דיון מתנהל בינתיים

 — השנה בינואר 29ב־ — ושם בתיק, מחוזי
 של סמכותו לעניין האשה בא־כוח טען

הילד. בעניין לקבוע הרבני בית־הדין
 הרבני, לבית־הדין בקשה הגישה היא
 אין, השנה. יולי בחודש תתברר אשר

לסיפו שבקלים, קל ולו יסוד כמובן,
 והסבל והצער בשמה, שנכתבו ולבדיות רים

 אין זה בלתי-אחראי ממעשה לי שנגרמו
 שבו לרגע מצפה אני במילים. לתארם
ואו במחיצתו, ואהיה חזרה בני את אראה

 ומאווה. הזו העגומה מהפרשה לשכוח כל
 שכה הפירסום — השיגה שלה את היא

שלי שבנסיבות חבל אך — עליו חלמה
ליות.

הטי את מקבלת היתד. אם היה טוב
 עוזר היה אולי זה המתאים, הרפואי פול
בעתיד. לה

 קריאה
לעזרה

 במלואו הסיפור את להביא חלטתי ך*
 היות הזה, המולס דפי מעל דווקא 1 י

העי קוראי ציבור של דעתו לי שחשובה
 אוכלוסיית שיכבות מכל המורכב הזה, תון

בנקו אור ראתה זו כאובה פרשה הארץ.
 משום־מה אבל שבה, הסנסציוניות דות

 ולא שבה, האנושי הצד ונשמד נשכח
 ממנו שנמנע אב, של הרב סיבלו על סופר

 ושל חודשיים, במשך בנו עם להתראות
אהבת-אב. ממנו שנמנעת בן

 ילד ניתוק של זה, במעשה רואה אני
 שיכול השפלים המעשים אחד מהורה,
 זה שמעשה עוד, מה לאדם. אדם לעשות
 גדו<ים, סכומי־כסף לסחוט על-מנת נעשה

 והכרעות־דין, מישפטיים הישגים להשיג
 על- אך־ורק נעשים דמוקרטית שבמדינה

 נוראי בסבל עומד אני בית־מישפט. ידי
 אותם כל למען אלא למעני, רק לא זד.

ב להימצא יכולים שהיו ונשים גברים
דומה. מצב

 שלא מדינת־חוק, שאנו יחד, נוכיח הבה
 ולסחוט מישפטיים הליכים לכפות ניתן
 של בזויים מעשי־חטיפה באמצעות כסף

ה יבוא ולתמיד אחת פעם אולי קטינים.
 המסייעים יימצאו כאלה, ל״פרשיות״ קץ

 דינו קובע (החוק הדין חומר בכל וייענשו
 הקטין חוטף ביד המסייע או היודע של

 שבע ודינו החוקי, האפוטרופוס מרשות
שנות־מאסר).

המז העיתון קוראי אותם מכל ביקשתי
 — בחיפושים לי לסייע והמוכנים דהים,

 הפנוי, בזמנו — באיזור־מגוריו אחד כל
 ויקבל תל-אביב, 26114 לת.ד. אלי שיפנה
 לעשות נצליח ויחד — ותמונות חומר

 המישטרה לעשות הצליחה לא אשר את
 הכנים מאמציה למרות חודשיים, במשך

החוק. ואכיפת הילד למציאת והרבים
ושכו נתניה באיזור בעיקר לי חשוב

 וכל עיר כל וכמובן תל־מונד, גוש נותיה,
בארץ. יישוב

 שום ביקשתי שלא אציין, ההבהרה למען
 וזאת איתה, שנפגש הזה, מהעולם מידע
לע עיתונאי של זכותו .1 טעמים: משני
 עיתונות נבחנת ובנך עבודתו, את שות

נסי פוסל אישית, אני, גם־אם — חופשית
אלה. בות
 אני שלה, הערמומיות הכרת מתוך .2

 את גילתה לא הזה להעולם שגם מניח
שנפ להניח יש מקום־הימצאה. על האמת
אי ביוזמתה, הזה העולם כתב עם גשה
 שידוע מה כל וזד. הפירסומת, לצורך שם,

הזה. העולם לאנשי

במדינה
)25 מעמוד (המשך

 כלשהי חוקית בדרך להעביר יעקובי, גד
לאגד. ממלכתיים כספים
 שביתת אחרי מעטים, שבועות לפני

הקואופ הנהלת הודיעה האחרונה, אגד
 מצמצמת היא כי במדינה, הגדול רטיב

 לחץ.״ שעות שאינן ״בשעות שירותיה את
 שש השער. שאחרי בכך מתבטא הצימצום

 אוטובוסים הקווים במרבית אין בערב
 בבוקר ׳וחצי שמונה השעות בין ישירים.
ב פועלים הקווים אחר־הצהריים, ושלוש

ההח קודם מאשר יותר נמוכה תדירות
 כל דקות 15 כל במקום (בדרך־כלל, לטה

דקות). 25*30
 אחד הודה לחץ,״ יצר ״הצימצום לחץ.

 ברציפים ״התורים אגד. הנהלת מחברי
 לאוטובוס הממוצע זמן־ההמתנה ארוכים.

 שזמן- חשבנו שיהיה. שחשבנו כמו איננו
 בשום יעלה לא הצימצום אחרי ההמתנה

 בשטח המצב אבל דקות. 18 על מיקרה
 היא לאוטובוס המינימלית שההמתנה הוא

 דקות.״ 30־35 והמכסימלית דקות׳ עשר
 בהם האוטובוסים שתדירות בקווים זה,

יחסית. גבוהה
 שלושה- רק יוצאים שבהם קווים ״יש

מק שזה וברור ביום, אוטובוסים ארבעה
אגד. איש הסביר הנוסעים,״ ציבור על שה

אוטו יוצא דקות עשר מדי למשל, כך,
 עשר בשעה לירושליים. מתל-אביב בוס

 אוטובוסים, שני כדי נוסע המתין בבוקר
 בתור עמד סך־הכל השלישי. על רק ועלה

 משך־ה־ עלול בשעות־העומס דקות. 25
יותר. ארוך להיות המתנה

ל עמוסים כשהם יוצאים האוטובוסים
ה ובין תפוסים, מקומות־הישיבה עייפה.

 נוספים נוסעים 20כ־ עומדים מושבים
נוראה. בצפיפות
 יצטרפו החדש, ההסדר בעיקבות עכשיו,

 חיילים־בחום- של רבות מאות התורים אל
 להיכנס גם זכאים הם ביומו. יום מדי שה

 בתור לעמוד מבלי ראשונים, לאוטובוסים
הנוסעים. שאר עם

 שרי מתכוונים לאן יתהדק. הציכור
 חיילי כל את לדחוס והתחבורה הביטחון

 ייערך חצי־שנה ״במשך הטרמפיאדות?
על החיילים נסיעות היקף לקביעת סקר

 לאגד, התשלום ייקבע זה לפי ההסדר. פי
מ ההסדר יסתדר איך נראה זה ולפי

 לאזרחים,״ הניתנים השירותים בחינת
 הכל ״בינתיים, במישרד-התחבורה. אומרים

ניסיוני.״ דק
ל מאד דואגת אגד קואופרטיב הנהלת

 ל- להגיע מגמה מתוך שלה, אינטרסים
 כמות את יגדיל לא אגד מירבית. ריווחיות

 תדירו- ואת השונים בקווים האוטובוסים
 חלק שפוטרו אחרי ״לא הנסיעות. יות

ההנהלה. חבר אמר מהשכירים,״
 עשרות אגד לרשות עומדים למעשה

 במיגרש שימוש בלא הניצבים אוטובוסים
 אולם בית-דגן. — חולון כביש על גדול

 להוציא יהיה כדאי לא ההנהלה, לדיברי
 אנחנו ״במצבנו, עכשיו: לעבודה אותם

 מדי יותר לעצמנו להרשות יכולים לא
ל ״דחוס :•היא היום השיטה הפסדים.״

יכולתך.״ כפי אוטובוסים
 אוכל שהוא כמו זה את יאכל ״הציבור

אינ בתור שהמתינה נוסעת אמרה הכל,״
 יאכל, — ״ירצה לחיפה. לאוטובוס סופי
מכונית.״ יקנה יאכל, לא — ירצה לא

חוץ יחסי
אמוק מירוץ

״תכוסתגים״ 0י2הופ איד
 ניציס ,,עצמם ״שונאי

זמחדרץ כשרים
ל לבהירות ביחס הישראלים של מצבם
 של לזה דומה בארצות־הברית, נשיאות
 לבחירות ביחס ורצועת־עזה הגדה תושבי
 ב־ משתתפים אינם אלה גם אלד, :לכנסת
 את באמת שיכריע הדמוקראטי, מיבחן

גורלם.
 טוב בכל־זאת הוא הישראלים של מצבם

המוח בשטחים הפלסטינים של מזה יותר
ב פעילה נציגות יש לישראלים זקים:
 האירגונים :האמריקאית המדינית זירה

ה השגרירות הישראלי, הלובי היהודיים,
הע במרבית הרבות הקונסוליות ישראלית,

 כל — ארצוודהברית של הראשיות רים
המוק- הבהירות בתחום מאד פעילים אלה
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