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משתמשת אני
ב״סוויטי״

סוכר כמו הטהור-מתוק הממתיק

ק סוויטי׳'  בעול□ הנודע הממתי
 ובאריזת המעולה באיכותו

המהודרת. האלומיניום
צה אני  על ממלי
 בו שהשימוש "סוויטי״

 מהסוכר. בהרבה מכוני
 בארסה ״סוויטי״

 של המיניאטורית
 טבליות 500
ס המלווה תכ  או

ם. לכל מקו

■1 * בוגדת או שקרנית
)57 מעמוך (המשך
 הרבני לבית־הדין פניתי 15 בגיל

 שם חתמתי גט. וביקשתי בעבדאן
 סירב לטיף אבל המיסמכים, כל על

 לוותר מוכן היה לא הוא לחתום.
ול איתו להישאר נאלצתי עלי.

לסבול. המשיך

 םע בבית/
נפט פח

 ארצה. עלינו 151)51 שנת ף*
 ואחר- בשכונת־התיקווה גרנו ■
 ברחוב חדש, לבית עברנו כך

 היה לטיף בחולון. שם־טוב הבעל
 עבד בארץ באיראן. בדים סוחר

 לו. הספיק לא לא אבל בבניין.
 עם אותו תפסו שנים כעשר לפני

 וישב נשפט והוא גנובה, סחורה
בכלא. חודשים תישעה

 ככל שלי. הצרות המשיכו בארץ
 יותר נעשה הוא הזדקן. שלטיף

 לאנוס המשיך הוא מכוער. ויותר
 הרס ממש זה לילה. כל אותי

 אפילו לסבול יכולתי לא אותי.
 והוא אותו הרגיז זה שלו. הצל את

 אחת פעם ועוד. עוד בי התעלל
 ורצה נפט פח הביתה הביא הוא

 החלון דרך ברחתי אותי. לשרוף'
בנם. ממש וניצלתי

 עוד, לסבול יכולתי לא לבסוף
גירו תביעת הגשתי שנה ולפני

 במשך בתל־אביב. לבית־הדין שין
 הצעד את לעשות פחדתי השנים כל

 פחדתי עלי. איים הוא כי הזה,
 כמה גם ניסה הוא אותי. שיהרוג
 שפך הוא פעם בי. לפגוע פעמים

 וקיבלתי היד על רותח תה כוס לי
 הרגשתי שעברה בשנה אבל כוויה.
 פשוט אותו. לעזוב חייבת שאני

 שאני החלטתי יותר. יכולתי לא
 בחיים או הזה הסיוט עם אגמור

במוות. או
 כבר אני חודשים שיבעה מזה

 הבית את עזבתי איתו. חיה לא
 אחר. במקום גרה אני ועכשיו
הד את לקחת חזרתי לא אפילו
 יתנקם שהוא פחדתי שלי. ברים

 תביעת את שהגשתי בגלל בי
הגירושין.

 פתאום ראיתי הרבני בביודהדין
 שלום- לעשות מעדיפים שהרבנים

 כשהבנתי ביקש. שלטיף כמו בית,
 אליו, אותי להחזיר רוצים שהם

 את להשפיל אפילו מוכנה הייתי
 כל שסיפרתי. מה ולספר עצמי
לח מאשר בעיני עדיף היה דבר
 על להם סיפרתי הזה. לסיוט זור

 וחשבתי איתו, בוגדת שאני הגבר
 זה אפילו אבל אותם. ישכנע שזה
להם. מספיק לא

לפסול
העדות את

 אני מה ממני? רוצים הס ה ^
י  לי מזה? יותר לעשות יכולה ״
 ההלכה לפי כי מאמינים, לא הם

 רשע. שהוא להעיד יכול לא אדם
 ושמעתי להעיד, לבוא מוכן לא אלי
 הם מעיד, היה אם שאפילו גם

 לפשע, שותף שהוא להגיד יכולים
 את גם לפסול יכולים היו ולכן

שלו. העדות
לה אחת: דרך רק לי נשארה

 שיעידו אחרים, עדים שני ביא
 יהיה הסוף בוגדת. אותי שראו
הרב זה. את אעשה באמת שאני

 שאני כזה, למצב אותי הביאו נים
 לעיני ברחוב, אלי עם לשכב מוכנה
 לבית־הדין ולהביא זרים, אנשים

ש שיעידו והשבים, העוברים את
בוגדת. אותי ראו

רוזה. של סיפורה באן "עד
 את מדגיש רמה של המיקרה

 מתחשב, והבלתי המשפיל היחס
 לבית- הפונות נשים זוכות שבו
 על-פי עדיין הדן הרבני, הדין

שנים. אלפי לפני שנקבעו דפוסים
 והאשה הבעל ממתינים עתה
 ולהחלטת המישפטי הדיון להמשך

 של דבריה לפי אולם הרבנים.
 צפויות אז עד כי נראה רתח,

הפתעות. עוד

 תסריט דוחה היה מפיק ל ^
 שהוא בטענה הסף, על כזה׳

במצי קרה זה אבל מדי. דמיוני
בפתח־תיקווה. — אות

 עקביוב יצחק היה 1969 מאז
 והמפקח מהימן, מישטרתי מודיע
 פתח- ממישטרת פינקם גרשון

המקו אחד את בו ראה תיקווה
הת כאשר לכן החשובים. רות

 פסטרנק, רחל של גופתה גלתה
 בבית לבדה שהתגוררה ישישה
 המושבות, באם פרומקין ברחוב

 אשר שפינקס, טבעי רק זה היה
ה של החקירה צוות לראש מונה

כי ,29נמ/ את לחפש פנה פרשה
במישטרה. עקביוב של הסודי נויו

ב 24ה־ בבוקר נהרגה הזקנה
 יצא ערב באותו וכבר השנה. יוני

מקו לחפש העיר לרחובות פינקס
ש אחרי נהרגה האשד, מידע. רות

 ומפת ורגליה, בידיה נקשרה
 פניה. על נכרכה גדולה שולחן
יקרי־ערך. תכשיטים נגנבו מביתה

הב העיר בפאתי בבית־הקפה
כש שלו, במודיע השוטר חין
 קלפים ומשחק בירה לוגם הוא
מכו את עצר פינקס חבריו. עם

 כדי המתאים, לרגע וחיכה ניתו
 אותו. לשרוף בלי למודיע לקרוא
 הקפה בעל לרגע יצא כאשר ואכן,
 את אליו לשלוח ממנו ביקש

 הוא מדוע לו הסביר הוא עקביוב.
 לו והבטיח לשרותיו, הפעם זקוק

 אל שיוביל המידע את ישיג אם כי
 המיש־ לו תשלם האכזרי, הרוצח

ה לירות. אלף 30 של סך טרה
ה־ בעבודת להתחיל הבטיח מודיע

ו ק ו  הרצח ח
ע ה 1 ב די ו מ  ו

, הטוב  ביותו
נתן המודיע  

 חשודים ושימת
 חווש״ס ואותו׳
המודיע הנך  

בוצה חשוד
 מחברו טובה ביקש אבל מיד, חקירה

 לחיקו להחזיר לו שיעזור השוטר,
 עם הסתכסך עקביוב אשתו. את

 היותו בגלל רחל היפהפיה אשתו
 הבית את עזבה היא לסמים. מכור

 בראש־ אמה, בבית לגור וחזרה
 רצה הפסח, חג שהתקרב כיוון העין,

 כי יבקש, המישטרה שקצין עקביוב
 ליל את לחגוג לו תרשה מישפחתו

בביתם. הסדר
 בערך, בלילה עשר בשעה וכך,

המו את הקצין הביא הרצח, ביום
 חמתו לבית מישטרתי ברכב דיע

מהמכו ירדו השניים העין. בראש
 האשה אצל השתדל והקצין נית,

 ולעק- הועילה, המלצתו והחותנת.
 בליל בביתו מקום הובטח ביוב

הסדר.
להר המודיע התחיל למחרת כבר

 על מידע מסר הוא כספו. את וויח
ה סמים, תחנת בעל מסויים, אדם

 לובש הבוקר, בשעות בעיר מסתובב
 השכנים. שתיארו לזו דומה חליפה

האיש. נעצר המידע בעיקבות
 מידע, עוד עקביוב הביא למחרת

 בשם אחד אחר, חשוד על הפעם
 ידיו מאוד, עצבני שנראה מוטי,
 בירה שתה כמינהגו ושלא רעדו

 על- נעצר מוטי גם בבית־הקפה.
המישטרה. ידי

הח עקביוב שמסר הבא המידע
 מסר האחד אנשים. שלושה שיד

 בדיקתו. עם מיד ושוחרר אליבי,
 ו- חלה עזרא האחרים, שני אבל

יותר במעצר הוחזקו שמש, סבאח


