
בכיר קברניט על להכריז מכיתיהמישפט תובעת ־ ״אל־על דיילת
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שראל של הלאומית בחברת־התעופה ות1ו י ושביו : עיצומי! ן אי

ס ויאנפיס שפפי ח
 לחם־ הן וסנקציות כיתות ***

הלאומית, חברת־התעופה של חוקה
 ומאבקי־ישכר. קידום בענייני רק אולם

סנק ואין שביתות אין האהבה, בתחומי
הנול והרומנים האהבות על. באל־ ציות
 על־פני וארץ, שמיים בין וגוועים דים

 ענפה לרכילות נושא הם יבשות, חמש
ה ברחבי בבתי־המלון באולמות־הקבלה

 של ציוותי־האויר מתאכסנים שם עולם,
במסעותיהם. אל־על

רו של ילידתו על ■שיודעים הראשונים
 במיש־ הצוותים הצבת פקידי הם כזה, מן

 מדי־פעם מופנות שאליהם אל־על, רדי
לק המבקשת דיילת כגון מוזרות, בקשות

 או מסרים, קברניט של לטיסתו הצבה בל
 זו דיילת עם דווקא לטוס המבקש נווט
הואריא בכל בקשות ושאר אחרת, ולא

האפשריות. ציות
חל הוכחות לספק עשויים אלה פקידים

 בימים שהוגשה בתביעת־אבהות, קיות
ה בתל-אביב. לבית־המישפט־המחוזי אלה

 אל־על, בחברת דיילת־אוויר היא תובעת
 ואילו שנים, חמש מזה עובדת היא שם

 את המטיס בכיר, קברניט הוא הנתבע
שנים. 14 זה אל־על מטוסי

 הדיילת גוללה כתכ-יהתכיעה ך*
הקבר עם קשריה לגבי גירסתה את ^
 צבאי בשירות זה את זה ״הכרנו ניט.

 היה הוא שם חיל־אוויר, בבסיס משותף
 של פקידתו הייתי ואני מילואים טייס

 וחצי ״ושנה מספרת, היא הבסיס,״ מפקד
 ששת־הימים, במילחמת שהכרנו, אחרי

קיש- בינינו ונקשרו יחד לצאת התחלנו

 נדרי אח ..שנחוו
דאגנו ולא הזהיוות

דאמצעי־ניניעה

 לקיש־ הזמן במרוצת שהפכו רי־ידידות,
רי־אהבה.

 לאר־ נסעתי מצה״ל, ״כשהשתחררתי
 הוא בניו־יורק. והתגוררתי צות־הברית

 אותי הציף בטיסותיו, אצלי לבקר נהג
בטל ומרטיטים, נרגשים במיכתבי־אהבה

סי הוא ובהצהרות־אהבה. תכופים פונים
 ושקשה בלילות .עלי חולם שהוא לי פר
בלעדי. מאד לו

וטייל רבות, פעמים נפגשנו ״באמריקה
הש הוא הארץ. ברחבי שכור ברכב נו

ונהג לניו־יורק, לסופי־שבוע להגיע תדל
 (לכסינג־ המלון שבבית בהדרו לישון נו

 אף הוא לקניות, יחד לצאת נהגנו טון).
 הייתי גם ואני טעמי לפי מתלבש החל

 מתנות לי להביא נהג הוא אותו. מספרת
 היינו לי. קנה שרציתי דבר וכל יקרות,
ול כחברים. הטייסים חבריו בין ידועים

 תמיד לא מעיניהם, להסתיר נאלצנו כן
הקרובים. יחסינו את בהלחה,

 אותי אוהב שהוא לי לומר נהג הוא
 להתאזר ושעלי אתי, להתחתן ורוצה מאד

 וזקוקים קטנים עדיין ילדיו כי בסבלנות,
 מרחם, רק הוא אשתו שעל טען הוא לו.

ו להתפרפר תתחיל שהיא מצפה והוא
מישהו. לה תתפוס

 השתדלתי, לארץ מניו־יורק כשחזרתי
 שוב באל־על. לעבודה התקבלתי, ואומנם
כשאנח מתמיד, יותר יחד, להיות חזרנו

 שרק אפשרות ובכל בטיסות נפגשים נו
נהג־ דבר. ■לכל ואשר, כבעל וחיים היתה.

 בדירתה יחסי־אישות ולקיים להיפגש נו
 שבבני־ברק, אריאלי, שולמית חברתי של

 לדירה, זקוקים היינו מד לצורך שידעה
 פעמים. מיספר שם אותנו פגשה ואף

 על, באל־ קבועה כעובדת כשהתקבלתי
 המשכנו שם וגם ברמת־גן, דירה קניתי
 בבית, הייתי כשלא ואשה. כבעל לחיות

ה אצל הודעות לי להשאיר נהג הוא
 הלילה באמצע אלי בא היה הוא שכנה.

 אחרת שעה בכל או בוקר, לפנות או
 מטיסד חוזר היה כאשר היום, משעות

תיו.
 ליוהנסבורג, טיול תיכננו 1973 ביוני
 שם שברודזיה, ויקטוריה למפלי והגענו
 מגיעה כשאהבתנו מקסים, טיול ערכנו

 עם נפגשנו כשחזרנו, ופסגות. לשיאים
 ארוחת־ערב. סעדנו אף שאיתם חבריו
 מכונית שכרנו ליוהנסבורג, אחרת בטיסה
 (שמורת־טבע פארק׳ ל׳קרוגר ונסענו

 רבים טיולים עוד לנו היו מפורסמת).
כש בעולם, ביותר היפים למקומות יחד,
 כך, מאושרים. אוהבים כזוג נוהגים אנו

 לחופשה נסענו ,1975 בספטמבר למשל,
 בדיסני־ משגעים ימים ובילינו במיאמי,

 ב־ אותנו פגשו לנידיורק, כשחזרנו לנד.
 אל־ דיילות •שתי באורלנדו שדה־התעופה

ב אותנו יפגשו פגשו יותר שמאוחר על,
מטוס.
 עם טוב יחי שאינו לי לספר נהג הוא

מה בריחה עבורו היו ושהטיסות אישתו,
עדינות רוך, אהבה, מצא כשאצלי בית,

 אלי, הגיע הוא המיקרים באחד ופינוק.
 וב־ ,בכתפו ונשוך בגופו שרוט כשהוא

 מעשי־אלימות על לי סיפר בושת־פנים
 את מכרתי כאשר אשתו. אצל זכה שבהם
אצ לבקר נהג אחרת, לקנות כדי דירתי

 בבית היו לא וכשהם הורי, בבית גם לי
עמ תקופה באותה אישות. יחסי קיימנו

 שלי, חברה של דירתה גם לרשותנו דה
 פינקס ברח׳ (״פיצי״), מירמנסקי שרה

נהג ישם וגם דיילת, היא אף בתל-אביב,
 שרה, של המלאה בידיעתה להיפגש, נו

לא״פעם. שם אותנו שפגישה
 ברמת־אילן, החדשה, לדירתי כשנכנסתי

 עוד ונתהדקיו בינינו היחסים ותכפו הלכו
 נהגנו כבן־זוגי. מוכר היה והוא יותר,
 ותיכננו טיסות הזמנו יחד, הרבה לטוס
 שבה טיסה אותה זה ובכלל יחד, אותן

שבקנדה. למונטריאול הגענו
■ ■ ■

ו נפגשנו שם לפאריס, בנפרד טסנו
 שר־ שבמלון לחדרו חפצי את העברתי

 עמי הגיעה מירמנסקי, שרה חברתי. תון.
 ל- אלינו והצטרפה גם־כן, טיסה באותה

לחד אלי שהתקשרה אחרי ארוחת־ערב,
או ■ליווינו מארוחת־הערב, כשחזרנו רו.
 שאם לה, אמר אף והוא לחדרה, תה

בחד ישנו אלינו שתתקשר בלילה תפחד
יחסים. שקיימנו אחרי לילה, באותו רו

ו לחדר שדה צילצלה בבוקר למחרת
ב המשכנו ואחרי־הצהריים אתי, שוחחה

לחד עלינו שם למונטריאול. יחד טיסה

 עם ויחד שוננפלד, ראן הנווט של רו
 עליזים והיינו לחיים, שתינו כולו הצוות

 לחדרו פרשנו יותר מאוחר ומאושרים.
 כטוב אך בנעימים, הלילה את ובילינו

 ולא כללי־הזהירות את שכחנו ביין ליבנו
 ימי שלושת את לאמצעי־מניעה. דאגנו
הזמן. כל ביחד בילינו ההיא הטיסה

 בטוב, חשתי לא 1976 ספטמבר בחודש
 לו, הודעתי בהריון. שאני שגיליתי עד

 למי ״מעניין :ואמר מאד נרגש היה והוא
 יהיה כבר זה בגילי, אני, דומה. יהיה הוא

 ב־ להישאר אפשרויות בדקתי ילד־נכד.״
הפלה, לבצע או הלידה, אחדי עד חו״ל

1אות הציף ״הוא
 בתינתבי^אהבה

ומרטיטים נוגשים

גי בעיות שעקב אותי הזהיר הרופא אך
 עבורי מסוכנת ההפלה בעבר, נקולוגיות

 בעתיד, ללדת סיכויי את לסכן ויכולה
עלו שאני במישחקים לשחק לי ואסור

עליהם. להצטער לה
 זוג אלי הזמנתי לאחר־מכן אחד ערב
 ניהלנו וכולנו אצלי, הופיע הוא ואף חברים,

 הערב. אותו כל ההריון על חופשית שיחה
ה על באבהותו שיחה באותה הודה הוא

 ההריון דבר את לשמור והציע עובר,
 עקב הכלל, לנושא לעשותו ולא בשקט,
 אחדים ימים לילדים. ואב נשוי היותו

 חברה אצל אצלי ביקר הוא לאחר־מכן
 שהכל באומרו אותי והרגיע משותפת,

 טובה בשעה שאלד לאחר בשלום יסתדר
ומוצלחת.

 ומבין, נחמד היה' הוא אצלי, בביקוריו
ו מאד מאד אותי אוהב שהוא לי אמר
 אינו שהוא והוסיף אתי, להתחתן רוצה
 כל אשתו עם יחד עושה הוא מה יודע

 אליה. אותי להשוות .ושאין הללו, השנים
 מבית־חולים, שיצא אחרי מביקוריו, באחד
 רצה ואף אותי, וחיבק נישק אצלי, ביקר

 בחודש הייתי שבבטני. התינוק את לשמוע
 לקיים ביקש הוא אבל להריון, הרביעי

 יחסים קיימנו לוי. ונעתרתי יחסי־אישות,
 אוכל בענייני לי יעץ אחר,..ואף בביקור גם

 בשעת ידי את להחזיק והבטיח והתעמלות,
הלידה.

להת והבטיח ללונדון, לטיסה יצא ״הוא
 טיסה אותה מאז אך כשיחזור, ולבוא קשר

 אתי. לדבר וסירב יותר אצלי הופיע לא
 לשוחח וביקשתי הביתה אליו התקשרתי

 שאינו באדישות לי ענה הוא אך איתו,
 אותי לראות רוצה יינו אתי, לדבר רוצה
השיחה. את וניתק לשוחח, מה על ואין עוד

 שהורי לי התברר אחדים ימים כעבור
 והם איתו, לשוחח וביקשו אליו התקשרו

לשו כדי הביתה אליהם יבוא שהוא קבעו
 שקבע. לפגישה הופיע לא הוא אך חח׳

 לו שאין והודיע צילצל הוא זה במקום
 ומע- אליו נטפלת אני וכי אלי, קשר כל

עלילות. עליו לילה
 יערי, ליבר שלי, המישפחה מידידי אחד

 איתו שוחח ידיד־המישפחה קשר. עימו יצר
 באופן הקברניט הודה ובפניו ארוכות,
 ממנו ביקש יערי העובר. אבי שהוא מפורש

 לו הבטיח והוא הפלה, לבצע עלי שישפיע
זאת. לעשות

להסדיר כדי על־ידי שנעשו הניסיונות


