
 ראה הוא אחר. באור הנסיבות את ראה
 בגלל קובו של העצומים עסקיו הרם את

 ואשתו, הקטנים ילדיו סבל את מאסרו,
 בית־ הפחית ימים כחודש לפני כן, ועל

 והעמידו זרי, של בעונשו העליון המישפט
 כארבעה בעוד בלבד. מאסר וחצי שנה על

 ולשוב להשתחרר קובו עתיד חודשים
 בקשת מישפחתו הגישה בינתיים לביתו.
 שייעתר מקווים והם המדינה לנשיא חנינה

לח.
 אחר קובו של מישפחתו עקבה כן כמו

 לנסוע ממשיכה היא ולדבריהם המתלוננת
 נערה עבור ביותר מוזר דבר בטרמפים.

 אדם עם אונס של קשה חוויה שעברה
בטרמפ. שהכירה

המנומס האנס
• ס״ ף מ מנו ה ס,  חיתיתו את הטיל אנ

 יותר במשך תל־אביב נשות על י //י
 או נערה היתר. פעם אחר פעם משנה.

 בתל־אביב, תחנת־הרכבת ליד נאנסת אשה
 על ממש. שיטה באותה אחר, במקום או

 יריעות היו מראש שהוכן ענפים של מצע
 קורבנו את האנס השכיב ועליהן ניילון, של

 היה האונס אחרי זממו. את בו וביצע
 כסף ואף הביתה ליווי מסטיק, מציע

לתחבורה.
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 אחרות רבות היו כי חשבה והמישטרה
 ' חרפתן את ונשאו להתלונן העזו שלא

בשקט.
 של דמותו עלתה הנשים של מעדויותיהן

עמדה בעל ומנומס, אדיב כאדם האנס

011x שלך החדשה הספורט נעל את לך מביאה איטליה 1

 מקום לכל שהולכת הנעל את מצאנו אמיתית... ספורט נעל כשחיפשנו
בערב, לריצה או כדורסל למשחק הטניס, למגרש

לעבודה... ואפילו לטיול לדיסקוטק, הספר, לבית

 ובעיצוב במחיר תחרות ללא נעל
 וגמישות בחוזק המצטיינת הנעל

 ממך נפרד בלתי חלק שתהפוך הנעל
הראשון מהמבט שלך הנעל
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מאסר. שנות 30ב־ נענש הוא אונס. מיקרי

 תרבות איש גבוהה. וכלכלית חברתית
 את ולעניין שיחה לנהל היודע ונימוסים

 באופן ביצע האונס את אומנם זוגו. בת
 הסיק־ ובאחד לפעמים, אכזרי ואפילו אלים
.13 בת ילדה קורבנו היה רים

 לכולם. גדולה ההפתעה היתד, כאשר!נלכד
 כשלמה התגלה והאדיב האלגנטי הגבר

 יסודי, בית־ספר סיים שלא אדם לב־עמי,
 בצביעת שעבד ובור, פשוט תימני בחור

נתניה. בעיריית פחי־אשפה
 וחייו אופיו של פסיכיאטרי ניתוח רק
 כי הסתבר המעונה. לנפשו הצצה נתנו

 משכילה אשד, היא לב־עמי של אשתו
 במשך התקדמה היא בחברה. ומצליחה

 למנהלת מסמינריסטית נישואיהם שנות
 מאחריה. מאד רחוק נשאר בעלה בית־ספר.

 כל תוצאות. ללא עליו עבר לא הדבר
 הצטברו שלו ורגשי־ד,נחיתות תיסכוליו

 לשאתם יכול לא כאשר להר־געש. בתוכו
נשים. ואונם לרחוב יוצא היה יותר

 לו יעץ פרוסט, אדם המנוסה, סניגורו
 ויתרה והתביעה מהאישומים, בחלק להודות

 את בית־המישפט שמע לא כך השאר. על
 של מעדותן שנגלו המזעזעים הפרטים כל

 של עדותו אף ועל הכל, למרות הנאנסות.
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נזדמיקות שבי
 וחרסינות
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 אמבטיה

 לדוגמא מוצגים
 המסחר בבית

 סמרה,
 וכן איש׳ ■בוא

 כל ריכוז
 של הדגמים

 היבואנים יתד
מלץ במחיר מו
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