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ד ח א ת מ
 את אומרים אנו היום גם הבחירות. לפני לוקשים מכרנו לא

 שלנו. המצע את מגשים שהוא אומרים הליכוד על האמת.
 מי לרסיסים. התפוררה ד״ש מימין. הליכוד את עוקף המערך
 חכרתי שיוויון כעד וכולל, יציכ שלום למען להאכק שרוצה
האלטרנטיבה. ליצירת להצטרף צריך וכלכלי,

ם. של״י מרכיבי חדי א ת ת מ ל חי ת ם ספטמבר ב קיי  נ
ת שתבחר ועידה, ת א סדו ת. התנועה מו חד או מ  ה

ם אנו אי ר שתתף לך קו טיבה. ביצירת לה  האלטרנ
ם אנו אי ר תפקד לך קו ה לשל״י. ל
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 ותקנון מצע לקבל ברצוני
התפקדות. לצייד

□

הסברה. חומר לקבל ברצוני □
בסן תרומה שולח אני □

במדינה
רכי חיים ד

הייתי עשרה שש בת
.16 כת היתה היא

צ.9 כן היה הוא
ככיתיהמישפט כא ההמשך

 אולם ורבע, 16 בת רק היתד. היא
 כי סיפרה ,29ה־ בן אוחיון ציון למחזרה,

 להקטין רצתה אולי .17 כבר לה מלאו
 לה היו ואולי שביניהם, פער־הגילים את

 הפתיות הנערות לאלוהי אחרים. שיקולים
פיתרונים.
קצר תקופה ציון עם ״יצאה״ טובה״

 של בחג־הסוכות ימים כארבעה של צרה
 ושכבה לו נעתרה השני בלילה כבר .1978

 עבר בעל קשוח, עבריין הוא ציון איתו.
 לתכשיטים מדוכן מתפרנס הוא פלילי.
 את בתל־אביב. בתחנה־המרכזית זולים
 אחותו של שכנה שהיתר. מפני הכיר טובה

עדתו. ובת הנשואה,
השלי בערב בכית־הכנסת. פגישה

 של אביה עם ציון נפגש להיכרותם שי
ל והוזמן השכונתי בבית־הכנסת טובה
ש הראשון הדבר לארוחת־החג. ביתם
 ביקורו בעת לציון להסביר ההורים טרחו
 ההורים טובה. של הצעיר גילה היה אצלם

 הצומחת הידידות את יפה בעין ראו לא
 אולם המבוגר. ציון לבין הקטינה בתם בין
 הכנסת־אורחים מתוך לארוחה הזמינוהו הם

עו היו לולא מארוקאי. ונימוס מיזרחית
 וחוסר־ ביזיון לגביהם בכך היה זאת, שים

 של אחיה הבחור היה סוף־סוף נימוס.
 יחס בבית־הכנסת. עימם ונפגש שכנה,

 אבינו, אברהם של כמינהגו דרך־ארץ, של
לסעודה. אותו זימנו

 אמרה טובה,״ של המזל לא שזה ״ראינו
 אותו קיבלנו ״אבל בבית־המישפט, האם

 לטובה יביא האלוהים יפות. בסבר־פנים
שלו.״ המזל את גם

 עם יחד וטובה ציון סיימו הערב את
 בכיכר־אתרים. במועדון־לילה ודודתה דודה
 הוא החושים. איבוד עד שם השתכר ציון
 ולא טובה, אל מכוערת בצורה מדבר החל
 הצעירה לביתו. אפילו להגיע היד, יכול

 המיש־ של מניירת לבקש נאלצה הנבוכה
ביק שם לביתו. להחזירו לה לעזור טרה
 כדי למונית, כסף לה שילווה מאחיו שה

לביתה. להגיע
 שטובה היתה זה בילוי-ערב של התוצאה

 וסירבה ציון, עם יחסיה את לסיים החליטה
שוב. איתו להיפגש

ה על באלימות ציון הגיב לדבריה,
 רימון ובזריקת בהתאבדות איים הוא פירוד.
בה. חזרה לא היא אולם הוריה, לבית

נפ אחרי,חודשיים רק כתחנה. אונם
 בו־ המוכר בקיוסק במיקרה, השניים, גשו

 טובה בתל-אביב. בתחנה־ד,מרכזית רעקאם
 מאוחרת, לילה בשעת ידיד עם שם ישבה
 לשוחח עליו כי אמר הוא נכנם. וציון

 המקום. את עזב שידידה עי וחיכה עימה,
 אחד עם שוכבת היא כי אותת האשים אז

 בתחנה־ד,מרכזית. דוכן לו שיש מידו, בשם
 הסכימה ואף בתוקף, זאת הכחישה טובה
 ״ולעשות מירו של לביתו מייד ללכת
אתו. לעימות לצאת כלומר, — פנים״
 אותה מכה ציון החל למירו בדרכם כבר
 חשוך מחסן לייד עברו כאשר לה. וסוטר

 ואילץ בידיו,. שהיה במפתח אותו פתח
 בכיסו שם. עימו ולשכב להתפשט אותה
ארוכה. סכין־לחם נשא

 המיני והמגע האיומים המכות, אף על
 למיש- לפנות טובה התכוונה לא הכפוי
 הנערה גב את ששבר הקש אולם טרה.

 זו, ציון. של מאחותו שקיבלה מכות היו
ו אותה ביזתה עליה, התנפלה שכנתה,
 לאחיה. מציקה שהיא על אותה חיכתה

למישטרה. טובה פנתה אז רק
 בעת שגם מאחר לשופט. גלי־חשמל

 יחד, ״יצאו״ כאשר הרצוניות, הבעילות
 על־ידי ציון נאשם קטינה, טובה היתה

 ב־ הערב על קטינה. בבעילת הפרקליטות
 באיומים באינוס, נאשם תחנה־ר,מרכזית

ובחבלה.
 חמישטרה אותם הפגישה מעצרו בימי

 ללא אשר מישטרה, במכונית פעמים כמה
 מ־ סמוי. הקלטה מכשיר בה היה ידיעתם
 ניסה ציון כי הסתבר ההקלטות תמליל
 נגדו. מעדותה בה לחזור טובה את להדיח

 והתמלי־ שונות, בדרכים זאת עשה הוא
מעולה. סאטירי חומר מהווים לים

 רוצים כמה עד לה סיפר אחד מצד
)75 במנזוד (המשך
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