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 מאחור. וזנב מלפנים ראש רגליים, ארבע
השלי בגלל — מערבונים לראות אהבתי

מער לראות אוהב אני עכשיו אבל טות.
 מהם ללמוד אפשר הסוסים. בגלל בונים
בסו והטיפול הרכיבה צורת על הרבה
עצ את לראות מסוגל לא אני היום סים.

 בשבילי. הכל זה לידי. סוסים בלי מי
-לזה ונתפסתי בקיבוץ, ^ן־־כב התחלתי

סובב אצלי הכל ומאז שנים, לפני
// ח

 גבי של למזלו שרירים. |
לדאוג צריך אינו ולכן בוץ,

הדוק־ אולם סוסתו. !אחזקת
בבי־ רופאת-לב למשל, ^מד,
ל־ בחודש לירות 2,800 )ילמת
גלינה. לסתה,
סיפרה. גיא,״ בני, בגלל התחיל

 ופיתאום חמורים, על רוכב היה מדא
 של מחירה את סוס.״ רוצה שהוא והחליט
 כי סיפרה אך האם, גילתה לא הסוסה

 שאפשר ממה יותר הרבה עולה אחזקתה
לי 9,000 בין עולה למשל, אוכף, לתאר.

 בבגדי- צורך גם ויש אלף, 25ל־ רות
סו על בספרים לסוס, בראשיה רכיבה,

 אלפי בכמה המסתכמות הוצאות — סים
לחודש. לירות
והפ צעיר, בגיל לרכב התחילה רות
 רכבה. ולא כמעט שנים 20 במשך סיקה.

הרגי הסוס, על שוב שעלתה ברגע אך
 ״זה ממנו. ירדה לא פעם אף כאילו שה

 סיפרה, הסוס,״ על הייתי שתמיד כאילו
ש מהידיעה סיפוק שואבת אני ״עכשיו

 שרירים, של עצומה במסה שולטת אני
שיח הרגשת זאת משלה. רצון לה שיש
זה.״ על אוותר לא יותר ועוצמה, דור

 .34 בת היא מהולנד מישר אינגריד
 בחוות לרכב התחילה שנים שלוש לפני

 מטפלת בחווה, עובדת היא והיום לירון,
 החזקת תמורת אותם, ומאמנת בסוסים

בחווה. שלה סוסה
לרעיון. כל־כך להוט אינו יונתן, בעלה,

להק התחילה שאשתי ״מאז :מסביר הוא
 שמספיק ידעתי לסוסים, כולה את דיש

 זמן רק יש לי במישפחה. אחד משוגע
 שקשור מה בכל להתעסק לא אבל לרכב,

שמת פעם שכל בכך, מתבטא זה בזה.
 על רק מדברים הם חובבי־סוסים אספים
 סוסים, סוגי סוסים, של מחלות סוסים,

 אני סוסים. של אימונים לסוסים, אביזרים
מה וליהנות במחשבים להתעסק מעדיף

רכיבה.״
 ה־ התחרות מארגני בין וחיה. אדם

 הוא גניהר. עורך־הדין היה שרופים־לדבר
 לעיתים רכב וכנער, בגליל, במושב נולד

 אחר־ בתל־אביב. גורדון בחוות תכופות
 בעצמו להשתתף והתחיל סוס קנה כך

לת מסוגל לא ״אני תחרותיות. ברכיבות
 שידע בלי ומת חי נולד, אדם איך פוס
 בן־ ,״בשבילי ברצינות. אמר סוס,״ זה מה

 טוב שזה כמה לחיות. יודע לא כזה אדם
 לקחת מייגע, מישפט אחרי לרכב לצאת

 איתו להסתובב שדה, לאיזה הסום את
 הסוס! מעל הטבע את ולהרגיש בשטח

במכו לנסוע או ברגל ללכת כמו לא זה
בטבע. ביחד, וחיה אדם זה נית.

 מכוניות־ספורט. על שרוף הייתי ״פעם
 את לי ,תראה פעם: לי אמר ידיד אבל

 תבוא כאשר לקראתך שתצהל המכונית
ה קבור שפה חושב אני למוסך.׳ אליה
 שניהם ורוכבו. הסוס בין יחם יש כלב,

!״בהדר קשר זה השני. את אחד מרגישים
 גם שהיא ארצי יעל רגישה. חיה

של סוסתה, את קנתה וצנחנית, צוללנית
 המחיר כיום זהו לירות. אלף 30ב־ הבת,

 שתי גם רוכבות היום לסוס. הממוצע
 בארץ כי טוענת והיא הסוסה, על בנותיה

 אחד כל שעל סוסי־רכיבה, 6,000כ־ יש
אנשים. שני רוכבים מהם

לאת ״שאיפה ? הרכיבה לה נותנת מה
 הרבה שהיא חיה, על אדם יושב כאן גר.

או להביא חייב והוא ממנו, חזקה יותר
רו שהוא מה את שתעשה זה לידי תה
 ליחידה להגיע היא ברכיבה השאיפה צה.

התגו את למשל, להכיר, הסום׳ עם נכונה
אותו. מבהיל כשמשהו שלו, בות

 וצריך. רגישה, מאד חיה הוא ״סוס
 יותר כשהייתי פעם, אותו. להבין לדעת

 גבוה הכי לקפוץ אתגרים לי היו צעירה-
 אף שמונים. למטר פעם הגעתי סוס. עם

 כזה. לגובה סוס עם בארץ הגיע לא אחד
 כסוסת־מרו־ בארץ מפורסמת שלי הסוסה

כש אותי. מכירה היא הטובות. מן צים
הראש. את מסובבת היא לה, קוראת אני
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מהנאגסות חדק

|([|י1ן!1 ^  שנורה חאחיאשווילי, סימון ך
הירו הצעירה בידי למוות 1 ■

 ל־ גיוסו לפני שצולמה בתמונה שלמית,
וחביב. שקט כצעיר ידוע היה סימון צה״ל.

 מפקדי היו האחרונים חודשים ף•
 רב. במתח שרויים ירושלים מישטרת ■■

ומ חופשי מסתובב פעיל שאנס העובדה
 והן 14 בגיל בילדות הן זממו, את בצע

 מה אולם אותם. הטרידה ,60 בגיל בנשים
וה ירושלים מישטרת מפקדי את שהדאיג

הפעו שטח היה במייוחד הדרומי מרחב
האנס. של לה

 ביצע הוא האונס מיקרי מרבית את
 רחביה — ירושלים של היוקרה בשכונות
 מותו את מצא שבו האונס נסיון וטלביה.

יוק באיזור התרחש האחיאשווילי סימון
 ראש־הממשלה, השאר, בין גרים, שבו רה

שופ המישטרה, על הממונה שר-הפנים
 עורכי-דין בכירים, פקידים עליונים, טים

 מפורסמים. ירושלמים ורופאים
 על הונחו שונים אישים של תלונותיהם

 בורג, יוסף הד״ר שר-הפנים, של שולחנו
 לתפוס מצליחה אינה שהמישטרה כך על
 מעיניו שינה הדירו התלונות האנס. את
ה המרחב מפקד איבצן, אריה ניצב של

בפקוד נישלחו כוחות ועוד עוד דרומי.
הוצ רבות שוטרות ולטלביה. לרחביה תו
 לנסות כדי אזרחית, לבושות כשהן בו

 הקלסתרון, האלמוני. לאנס פתיון ולשמש
 או שנאנסו נשים עדויות פי על שהורכב
 בן- להיות הפך על-ידו, נאנסו שכימעט

ירושלים. במישטרת שוטר לכל לוויה
הירו שהצעירה לפני שבועות שלושה

 חאחיאשווילי, בסימון למוות ירתה שלמית
מת שבו בבית לדירה לפרוץ צעיר ניסה

 דמיון קווי מגלה התקרית, לפני המישטרה על־ידי שהורכב
 לפחות שאנס האלמוני לבין חאחיאשווילי סימון בין רביס

 מרים, בשם קוסמטיקאית האונס, נסיון של מקורבנותיו אחת לפחות הנשים. 16מ־ כמה
האנס. את חאחיאשווילי של בתמונתו זיהתה הקלסתרון, את להרכיב למישסרה שעזרה

 מרזב על טיפס הוא צעירה.* אותה גוררת
 בבית־מגורים קומות, ארבע של לגובה
ה אחד מתגורר שבו בירושלים, מהודר

 כבת אשה בבירה. ביותר הידועים רופאים
הב דירה, באותה בגפה המתגוררת ,45

 היא פנימה. לפרוץ שניסה באדם חינה
ש האונס במיקרי ונזכרה פחד נתקפה
 ״אנס, לצעוק: החלה לכן בסביבה. בוצעו
מה ונמלט ניבהל האלמוני הצילו! אנס!
מקום.

 מחופשת שוטרת
בפתיון

 על-ידי למקום שהוזעקה מישטרה ך*
ולת לנסות החליטה שניצלה, הדיירת | (

 בנסיון — אנס או פורץ — האלמוני את פוס
ד,ני השוטרים זממו. את לבצע שלו הבא

מז פרטים ועוד הצעירה של שמה ♦
מתפרס אינם אך במערכת, שמורים הים

 חאחיא־ של מישפחה שקרובי מפני מים,
 את יגלו אם לה, להתנכל איימו שווילי
זהותה.

ה באותה מזלו את שוב ינסה כי חו,
 הבניין, שבאותו לכך שמו־לב הם סביבה.
 מתגוררת סמוכה, בדירה הקומה, באותה

שי המישטרה חוקרי נאה. צעירה בגפה
קור להיות עלולה צעירה אותה כי ערו,

האלמוני. של הבא האונס לנסיון בן
 בנאים, להזמין מיהרה 45ה־ בת האשד,

ה ואת ביתה מירפסת את ברשת שסגרו
 אקדח קיבלה הצעירה שכנתה חלונות.

 את לה שנתנו השוטרים המישטרה. מידי
 ולאמנה להדריכה טרחו לא כלל האקדח

 אחד את לבקש נאלצה היא בו. בשימוש
 מפעילים כיצד אותה שילמד משכניה,

אקדח.
ב בכך. הסתפקה לא המישטרה אולם

והצי דירה המישטרה שכרה סמוך בית
 של החתיכות השוטרות אחת את בה בה

שהצי שוטרת, אותה ירושלים. מישטרת
עשי להורים בת כסטודנטית, עצמה גה

 בשכונה להפיץ טרחה מתל-אביב, רים
וש חבר לה שאין בגפה, מתגוררת שהיא

 עם חברתיים קשרים ליצור מנסה היא
בחורים.

 במשך נוספים. בצעדים נקטה המישטרה
בפתח שוטרת הוצבה שבועות שלושה




