
מאוח לילה בשעת חזרו חברים
התי בית־הספר סיום ממסיבת רת

 שעל לבית־קפה נסעו הם כון.
 עצמון ירדו שם בבת־ים, הטיילת
 שני ואילו גלידה, לאכול ושולה

לע יצאו נוספת ובחורה הנאשמים
 המכונית במכונית. סיבוב שות

 אביו, על־ידי אבן ליוסי ניתנה
 כיוון רגע, אותו עד בה נהג והוא

ב אבל נהיגה. רישיון לו שהיה
 בכביש חצות, אחרי שתיים שעה
בי היטב, מואר וחד־סיטרי רחב
 לקחת חזי, יורם חברו, ממנו קש
 יוסי אותו שאל כאשר ההגה. את
״בוו השיב לנהוג, יודע הוא אם

 לא לידיו. ההגה ניתן ואז דאי,״
 ניסיונו וכל נהיגה, רשיון לו היה

ב מכוניות מהזזת לו בא בנהיגה
מוסך.

לכי אחד סיבוב עשו השלושה
 בית־הקפה. לכיוון וחזרו יפו, וון
כש ושולה עצמון להם חיכו שם
 גבו על רוכבת ושולה מרקדים הם
 היום עד ברור לא עצמון. של

ההול את הנוסעים ראו לא מדוע
 היתד. התוצאה בהם. ופגעו כים

 המיד־ על נזרקו ושולה שעצמון
 נפטר עצמון קשה. ונפגעו רכה

התענ ושולה לבית־החולים בדרך
 בבית־החולים, חודשיים עוד תה
היא. גם שנפטרה עד

 כתב־האישום הוגש שבו מהיום
 ברלינר, דבורה התובעת על־ידי

 ב־ מבקר הקורבן של אביו החל
 מידי כמעט ויושב בית־המישפט,

 השופט של באולמו ביומו יום
בתיק. לדון היה שאמור כהן,

 בית־ באי כל הכירו לאט לאט
 החזות בעל האיש את המישפט

 ששערו חמישים כבן הטראגית,
 כל מבקר והוא מאסיר, הבהיר

הנשיא. של באולמו יום
 שבוע לפני קטנים״. ״ילדים

 של דעות וברוב המישפט. הסתיים
 זוכו והנשיא, קדמי יעקב השופט

 והורשעו הריגה, מאשמת הנאשמים
 גרימת של יותר קלה באשמה

 בא ואז התרשלות. מתוך מוות
גזר־הדין. מתן תור

הור שבה העבירה של עונשה
 שלוש מכסימום הוא השניים שעו

 אריה הסניגורים, מאסר. שנות
 לבית־ גילו ליאור, וליפא שרעבי

בינ התגייסו השניים כי המישפט
 מ״כים קורס עברו לצבא, תיים

 לכל עליהם גם השפיע והמקרה
אי ומנחם קדמי השופטים החיים.

שלו השניים על לגזור החליטו לן
ה ואת בפועל, מאסר חודשי שה

 לבעל שנה וחצי לנהג, שנה יתרה,
 הביע הנשיא רק תנאי. על הרכב,

 כי סבר הוא החולקת. דעתו את
ב מאסר עונשי להטיל מקום אין

הבחורים. שני על כלל פועל
 המקרה את מוציא הייתי ״לא

חבו האנושיים. ממדיו ממיסגרת
 נחמדים, נערים חמישה של רה

 ממין ושתיים זכר ממין שלושה
 בית- סיום מסיבת אחרי נקבה,
 קצת לחצות סמוך יוצאים ספר,
 האחד נוהג שבה במכונית לשוח
 כאשר המישפחה של מכונית כדין.
מגי והם בה. לנהוג מורשה הוא
 קצווי בשבילי שהוא למה עים

בת בפאתי שכוח־אל למקום תבל,
 וחד- ישר רחב, כביש יש שבו ים,

 בית־ ליד חונים הם שם סיטרי.
ליהנות. ונכנסים הקפה

 כמה יקהו שהם חושב ״היית
לי את לשמח כדי משקה בקבוקי

 אולם להשתכר, כדי לא אם בם,
 עד אלא מגיע אינו שלהם הדימיון

 אחד נמלך ואז גלידה. או וופל כדי
 לי מתחשק ואומר: בדעתו... מהם

המכו בתוך אלה סיבוב. לעשות
 בחוץ ואלה מהסיבוב, נהנים נית

 בכביש. מרקידה דרכם, לפי נהגים
ל התרשלות, ספק ללא דבר סוף
תו ואולם, נוראה תוצאה ספק לא

תו טובים. ילדים של נוראה צאה
 בין החלוקה אשר נוראה צאה

לגמ מקרית היא והחיים המתים
 הכביש על היו שאלה כשם רי.

 היו האחרים כך מסכנים, ונהרגו
 וליהרג, הכביש על להיות יכולים

מסכנים.
ההילו בכל נזכר אתה ״כאשר
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