
 אנחנו רק
 לךאוז מחזירים

 המינרלים
מאבד. שעורך

 קרה״גשם... לוהטת.״רוח שמש
 בודאי. אלו? תופעות מכירה

 הנגרם בנזק חשה את אך-האם
פנייך? לעור

 מאבדת את לחות. מאבדת את
 וחובה חיוניים מינרלים עמה יחד

 לעורך! להחזירם עליך
 ספרינג״ ״דסרט היוקרה תכשירי

 עשירים לון של ו״אינוביישן״
 מינרלים. באותם
 ו־אינוביישך ספרינג־ ׳דסרט

 טבעיים מרכיבים על מבוססים
 הטבעי לאיזון החיוניים לחלוטין,

 הפנים. עור של
 לון של אלו יוקרה תכשירי
 מיוחדים מרפא מצמחי מופקים

 הרוויים המלח ים מעיינות וממי
מינרלים.

 ספרינג- ־׳ז־סרט סדרות לבחירתך
 פנים, חלב פנים, מי דאינזביישן־־:

 וקרם עיניים קרם לחות, קרם
ויופי. בריאות ומסכות הזנה,
 לצרכן, במשביר בשק׳׳ם, להשיג

 המובחרות ובתמרוקיות שלום בכל־בו
 בין גי יום בכל יינתן אישי יופי ייעוץ

4 בין  ככר לון, בבית אחה״צ 6-
חד ככר  ,26 באייר ה׳ המדינה,

תל־אביב,

|נענזן שיפרין | קרמו! | אבנת

*91101־?*

 מבריק יותר
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 לחוף נסעתי אותה. לחפש החלטתי לזנות.

 הגיע מסויים בשלב שם. וחיכיתי תל-ברוך
 נמנעתי ומתמיד מאז מישטרתי. ג׳יפ למקום

 כשראיתי חזה. מהסוג במקומות מלהסתובב
 והתכוונתי המכונית את התנעתי הג׳יפ את

 הפרוצות אחת אלי התקרבה פיתאום •לנסוע.
 הסעתי במכונית. מהשוטרים מיקלט וביקשה

 הזדמנות ובאותה הקרוב לצומת עד אותה
 וביקשתי שמי, ואת כתובתי את לה מסרתי
 שחיפשתי, הצעירה את תראה שאם ממנה

 מסרתי כפיתיון אלי. שתבוא לה תמסור
שחיפש לצעירה מובטח כי פרוצה לאותה

 ידעתי תבוא. אם לירות 500 של סכום תי,
לבוא. תסכים לא היא שאחרת

הדי את לסדר התחלתי הביתה. חזרתי
 צילצלו פיתאום שבת. ערב היה זה רה.

 מישעלי, אדלה עמדה לפני פתחתי. בדלת.
 שבגלל לי סיפרה היא מהחוף. הפרוצה

 את למלא היא חשבה הגיעה לא שידידתי
 כוונתי, היתר. זאת שלא לה הסברתי מקומה.

 ששילמה לי הודיעה התרגזה, היא אבל
 לשכב ושציפתה מונית, בשביל לירות 100

לירות. 500ה־ תמורת בעצמה איתי
הדי את לעזוב ממנה ביקשתי סירבתי.

 הטקטיקה את שינתה היא פיתאום אבל רה,
 איתה לי יהיה טוב כמה לי הסבירה שלה.

אותי. ולחבק ללטף והתחילה
 חודש הייתי שהתגריתי. היא האמת

הס בחורה. ראיתי ולא בסיני במילואים
 להתקלח. אותה שלחתי איתה. לשכב כמתי

במיטה. שכבנו אחר-כך
 למיקלחת, הלכה קמה, היא שגמרתי אחרי

 ממני ביקשה כשיצאה והסתדרה. הסתרקה
 הסכמנו שלא לה אמרתי לירות. 500ה־ את
התחי היא התרגזה. היא אבל תשלום, על
 כשהזרע שעכשיו לי ואמרה להשתולל לה

 את לקרוע יכולה היא בתוכה נמצא שלי
 ולהגיד למישטרה ללכת שלה, הבגדים
 90 רק לי שיש לה אמרתי אותה. שאנסתי

 לא היא אבל צ׳ק, לה לתת ושאוכל לירות
 הרימה היא ויכוח. התפתח לכך. הסכימה
 הטלוויזיה. על אותה לזרוק ורצתה מאפרה
 ונשכה התחמקה היא אותה. לתפוס ניסיתי

 באותו סימן. לי יש עכשיו עד בחזה. אותי
 אותה. והכיתי עשתונותי את איבדתי הרגע

 ל- להודיע והלכתי מהדירה אותה זרקתי
המיקרה. על מישטרה

 עצרתי ניידת. ראיתי ברחוב כשנסעתי
 שאל הוא המיקרה. על לשוטר וסיפרתי

 אחר־כך שלי. המכונית מיספר מה אותי
 מהדירה, שיצאה ברגע שהיא, לי הסתבר
והו שנאנסה סיפרה למישטרה, צילצלה

שלי. המכונית מיספר את להם דיעה
ם מי  ס
בכלא

 באכזריות והוכיתי נחקרתי עצרתי. ך
 נמצאות כך על עדויות השוטרים. בידי ״

הודי לא זאת למרות בית־המישפט. בתיק
 על — להודות מה על לי היה לא תי.
 לירות? 500 לפרוצה שילמתי שלא כך

 שאנסתי שסיפרו שלה חברות הביאה גם היא
להן. הלך לא זה אבל אותן, גם

 בכלא שנתיים כבר יושב אני עכשיו
 המישפט מהלך כל ישבתי בהתחלה רמלה.

 בהתחלה אותי שמו ברמלה בכפר־יונה.
 שמורכב גימ״ל״, כללי ״אגף שנקרא באגף

 וממחבלים. טעוני־הגנה מאסירים בעיקר
שם. אותי שמו למה יודע לא אני היום עד

 בבית־ לעירעור חיכיתי אגף באותו
 עם תמידי בקשר הייתי העליון. המישפט

 לקבל ודאגתי זיו, מאיר שלי, עורד־הדין
 את לי תפסתי המישפטי. החומר כל את

 במה ולהתערב לנסות בלי שלי הפינה
 שלי הראשון במאסר כבר מסביבי. שקורה

סמים. כמו שבכלא, בתופעות נתקלתי
 שלי התיאוריה בסמים. נגעתי לא מעולם

 ממנה לברוח ולא המציאות את לחיות היא
 האלה החומרים כל או החשיש באמצעות
בשפע. בכלא שנמצאים

 שבע לי ונשארו בעליון שזוכיתי אחרי
 להיאבק שעלי הבנתי בבית־הכלא, שנים

 חפותי. להוכחת אחרות בדרנים מעתה
 לשבת שעלי העובדה עם השלמתי כבר
 להוציא היה שרציתי מה כל שנים. שבע

 מיכתבים עשרות כתבתי לאור. האמת את
 לממשלה, המישפטי ליועץ לנשיא־המדינה,

ל העיתונים, למערכות לראש־&ממשלה,
 לקבל זכיתי לא כמעט רדיו. תוכניות

 תשובה קיבלתי מנשיא־המדינה תשובות.
בשלילה. ונעניתי חנינה שביקשתי כאילו

 אני בכלא. לעבוד התחלתי בינתיים
 אחראי נעשיתי במיקצועי. הנדסאי־מכונות

 מיתפרות בשתי תפירה מכונות אחזקת על
בכלא. שנמצאות

קמים משתנה. אינו שלנו היום סדר
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