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 המובחרות, בפרפומריות להשיג
השווק וברשתות המרקחת בבתי

במדינה
 )46 מעמוד (המשך
 שהארנק לי והודיע חזר כשעה
 נסעו הם הבהרה. אצל נמצא

שליאו הסתבר ושם לבית־החולים
 אחיה אצל הארנק את שכחה רה

 כל אליו. כשחזרה אותו ומצאה
 אחרי לי להגיד לשוטר שהיה מה
 באמת ,אני :הוא לי שעשו מה כל

״,ללכת. יכול אתה מצסער,
 דיין יוסי משפילות. שעות

 המובחרות היחידות באחת שירת
מ הועבר שנפצע אחרי בצה״ל.
 כ־ שירותו את לסיים כדי תפקידו
קרוב. בבסיס תברואן

 דיין, סיפר הביתה,״ ״כשהגעתי
 אבא ממצבי. נדהמו שלי ״ההרים

 היום באותו עוד לגשת מיהר שלי
 שתוצא ודאג הצבאית, למישטרה

 אני השיטר. נגד מישפטית תביעה
 התמונה. את ישנה שזה חושב לא
 שום האלה המשפילות השעות את

להשכיח.״ עוד יוכל לא דבר
 יוסי ״החייל צה״ל: דובר תגובת

 ארנק בגניבת חשוד נמצא דיין
 עימה ושהה מאחר אזרחית, של

 את שביקרה בשעה בחדר זמן־מה
 אי־ בבית־החולים המאושפז אחיה,
 על־ידי ונחקר נעצר הוא כילוב.
ה הצבאית. המישטרה של חוקר
גופ בדיקה לצורך הופשט חייל
 אימו שהגישה התלונה עקב נית.

 מפקד על־ידי לחקירה התיק הועבר
 יועבר התיק הצבאית. המישטרה

במי והאשם, הצבאית לפרקליטות
לדין.״ יועמד כזה, ויימצא דה

חיים דרכי
החבריה של החתימה
 התמסדה ושתויה מסוממת

 החפורה למנהיג
 קבע ופית־המישפם

אונס זה היה לא סי
 מישפט עוד זה היה לכאורה

 )24( קונסטנטין אלי שיגרתי. אונס
בחו ידוע בלתי ביום כי נאשם

 'אנס שעברה, בשנה דצמבר דש
 בבאר- ציבורי במיקלט איריס את

יעקוב*.
 ב־ בית־המישפט, החליט כאשר

השו של היטב המנומק פסק־דינו
 זכאי, אלי כי קדמי, יעקוב פט

 ל- לזיכוי. מעניין נימוק נתן הוא
אי כי ספק היה לא בית־המישפט

 וחזק. עמוק פחד מאלי, פחדה רים
 היא בית־המישפט לדברי אולם
ויח לפרדס אותה יקח כי פחדה

להי ״מיהרה לכן פניה. את תוך
יס בכך שאם בתיקווה לו, עתר
 היטיב הרי ביניהם המיפגש תיים
הגורל.״ עמה

 גדול״, כך כל היה מאלי ״פחדה
״שס בית־המישפט, ואמר המשיך

 בנפשה עוז מרהיבה היתה אם פק
 לנאשם. כלשהי התנגדות לגלות

ההת כאשר התנגדות, ובהיעדר
 בלב פחד של תולדה היא מסרות

 ברצונו נעוץ אינו מקורו אשר
 מנת על להפחידה הנאשם של

 הנאשם את לראות אין — לאנסה
לכניעה.״ באחריות כנושא
 על- ומאושר בדוק מתכון והרי

 אם :לאנסים בית־המישפט ידי
 הכניסו זכאים לצאת ברצונכם

 הנערה, של בליבה אלוהים פחד
 היא כאשר אחר. לנושא בהקשר

 ותתמסר מספיק מפוחדת תהיה
 ועל אונס. על תענשו לא לכם,

מעניש. החוק אין ההפחדה
ב עשר מגיל :העדוה להלן

 היה שלי שאבא זוכרת אני ערד
אלכוהו הוא אבי איתי. מתעסק

 עד לכדורים. מכורה ואמי ליסט
 בערך ואז כלום. לא,הבנתי 13 גיל

 פניתי להבין. התחלתי זה בגיל
 בבית־הספר הסוציאלית לעובדת

 שם לפנימיה. אותי הפנתה והיא
 ואמר אבי בא אז .14 גיל עד הייתי
 בחוץ. טובה תלמידה אהיה שאני

בתל תיכון לבית־ספר נכנסתי

 נאסר הנזתלוננת של שמה *
לפירסום.

 וגרתי שנתיים למדתי שם אביב,
הורי. עם

למי אלי בא אבי היה בלילות
 הוא הבטן על ישבתי וכשאני טה,
 על ושופך הגב על עלי שוכב היה

 מרשה היה לא אבי שלי. הפיג׳מה
 אותי רצה הוא חבר, לי שיהיה

 עושה שהייתי מה וכל בשבילו.
 והסתר. בפחד עושה הייתי בחוץ

טו קשרים לי היו לא אמא עם
 רק אוהבת שהיא חשבתי כי בים
 לי מרביץ היה אבי אחותי. את

חמה. בסכין אותי ושורף במקל
כל וחצי 16 בת הייתי כאשר

דיין חייל
תישכח שלא השפלה

 לירושלים נסעה שלי המישפחה
 נשארתי ואני אחי. של לבר־מצווה

 חזר אבי במחזור. הייתי כי בבית
 לדבר החלטתי ואני כולם לפני

ואמר שלי לחדר לו קראתי איתו.
סי מעשנת אני ״אבא, לו: תי

תר אל אותי תתפוס אם גריות,
 מוכן הוא כי לי ענה הוא לי.״ ביץ

 לו. שאתן בתנאי הכל, שאעשה
 אותו ושאלתי לבכות התחלתי

 שלי?״ אמא עם שוכב לא ״אתה
 שאינו זמן הרבה שכבר אמר והוא

 זונות שיש לו אמרתי זאת. עושה
 לי מה ״בשביל לי: ענה והוא
כאן?״ את אם זונות

 בדיוק המיטה. ליד ערום
 סיפרתי לא אבל אמי, חזרה אז
 בבוקר ברחתי למחרת כלום. לה

 היו בערב. מאוחר וחזרתי מהבית
 והדודות, הדודים כל בבית כבר

ש בגלל עלי צעקה אמי וכאשר
״תש :לה אמרתי מאוחר, חזרתי

 ואת הכל אספר שאני למה תקי,
בבית־סוהר.״ תשבו ובעלך
 ואחרי קרה, מה שאלה היא

 הכל. לה סיפרתי מצידה שיכנוע
 את ראתה שהיא לי אמרה אמא
המי ליד עומד כולו ערום אבא
ה כל את הביאה היא שלי. טה

 הכל את להם וסיפרה שלי אחים
להר ורצה הכחיש אבי אבי. בפני
 למכו־ שנלך הצעתי אני לי. ביץ

 לחצו, שלי האחים וכל נת־אמת,
 את לי סיפר הוא כי אמר ואבי

 ש־ לגרום כדי רק הללו הדברים
 את עזבתי אז ממנו. תתגרש אמא

והדרדרתי. הבית
העדות. מתוך קטע כאן עד

עבריי בחברת הסתובבה איריס
ש שונים בבחורים פגשה נים,

 היתד, לפעם ומפעם אותה, ניצלו
 במריבה ופותחת הביתה חוזרת
 אחד עם אותה תפס אביה חדשה.

 כאשר שיתחתנו. ודרש הבחורים
 שיכור האב היה הבחור, אבי בא

 הצעיר. את ודקר והיכה ומסטול
 אביה נגד תלונה הגישה איריס

מהבית. שוב וברהה למישטרה,
 להוריד ניסה הבחורים אחד
 לעובדים פנתה ואז לזנות, אותה

 עזרתם. את וביקשה סוציאליים
 אומנת, למישפחה אותה שלחו הם

 ונערות נערים בהצלת המתמחה
)59 בעמוד (המשך
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