
 חחג- את לבטל אפשרות יש אטר
מגי אכן מישרד־הבריאות אל בלה.
כאלה.״ פניות עות

אדם דרכי
נה11הראע .,ההיכרות

הברא,..* עם עול■
 בהוזנד מהברא במיבתב

 זגדסברנר יורס מספר
 לראשונה נכנס כיצד

 דרכים ומציע הסדהר, לבית
והחברה החרק לתיקון

 לעזור הוא זה למיכתבי ״המניע
חפים־מפ־ של בעייתם את לעורר

 קודם במיכתב בכלא. הנמקים שע
וסמי(״סלו ברנס עמום על סיפרתי

פיר־ אם יודע ואינני אבו, מון״)
 הזה בהעולס זה מיכתב של סומו
אבל,• הפרשה, של לגילגולה עזר

 רוצה הייתי זה כהוא עזר אפילו
התי בא האוכל עם כי להמשיך, יי

לנדסברגר, יורם התוודה כך אבון,״
ש במיכתב הולנדי, בכלא היושב
למערכת. השבוע שיגר

 ההיכרות :לנדסכרגר כותב
 24כ־ לפני היתה הכלא עם שלי

 לחודשיים למזלי אז נדונותי שנים.
עולם, למאסר ולא בילבד, מאסר

היי 7 משנה זה מה עקרונית אבל
 על לכלא ונכנסתי ,14 בן אז תי
לרא היכרתי כך בכפי. עוול לא

 עוד אז הישראלי. הכלא את שונה
הדבר, פירוש מה בדיוק הבנתי לא

 לגבי שתהינה ההשלכות הן ומה
 שקיבלתי מהעונש כתוצאה בעתיד

אז.
 וההודאה באשמתי. אז הודיתי

אכז מכות של תוצאה היתה לא
מ הוצאה ההודאה להיפך, ריות,

על־ הנחמדד, החוקרת על־ידי מני

 ו- ולטיפות ממתקים שוקולד, ידי
נעימות־לשון.

 זה היה כאילו זאת זוכר אני
 שעבר הרב הזמן למרות אתמול,

 לעבריינים במוסד אז הייתי מאז.
 מסילח. בשם בירושלים, צעירים
 באותו אותנו לקח שלנו המדריך

 המלך לקבר מאורגן לטיול יום
 הירדני. הגבול ליד אז שהיה דויד,

 יום, באותו אנשים אלפי שם היו
 לקברו. העליה יום זה שהיה כנראה
לפ אנשים. של דייסה ממש היתד.

 את שמעתי ופתאום זוג עמד ני
ה שלי, ״העגיל צועקת: האשד,

לא הסתובבה היא שלי...״ עגיל
 בדיוק עמדתי מזלי ולרוע חור,

 בעלה: לעבר צעקה היא מאחוריה.
 בעלה עלי. והצביעה הוא!״ ״זה
 את ״תפתח לי: ואמר בידי תפס

ב הריקה ידי את פתחתי היד!״
אות הסובבים כל כאשר נוכחותו,

 לידי. ומתקהלים סקרנות מגלים נו
 כנראה כי לצעוק, המשיכה האשד.
כו הארץ. על העגיל את זרקתי

 עגיל. כל נמצא לא אך חיפשו, לם
הלכ וכולנו התערב שלי המדריך

ה במיגרש המישטרה לתחנת נו
רוסים.
עשי לא כי לטעון המשכתי אני

 כי התעקשה והאשה מאומה, תי
 מאוזנה העגיל את שתלשתי אני

הימנית.
 הוחזרתי וחיובים. לטיפות

 קטין, הייתי כי מסילה, למוסד
ה למוסד באה ימים כמה וכעבור
ממת קצת שלי. הנחמדה חוקרת

 והיא חיוכים, והרבה ולטיפות, קים
 הרבה בלי הודאה ממני הוציאה
 בפני לעמוד יכולתי לא מאמץ.

 ההודאה על חתמתי הזה. הטוב כל
 ואמרתי אותי, מרשיעה שלמעשה

 תלשתי אני לא כי במפורש, לה
האשה. של העגיל את

בזק השופט בפני הובאתי כאשר

והיום אז לנדסכרגר יורם
ימין באוזן עגיל

חזר לעולם) אשכח לא שמו (שאת
 את לו וסיפרתי סיפורי על תי

 שלאמת כנראה אבל כולה, האמת
 בנסיבות משמעות כל היתה לא

 על ועמדה הופיעה המתלוננת אלה.
ה החוקרת הופיעה ואחריה שלה,

בידה. החתומה כשד,ודאתי חמודה
 כדי מזה יותר צריך כבר מה

 ב־ שנמצא פושטק איזה להרשיע
 7 צעירים ברייניםלע סדמו

 של למאסר ונדונותי הורשעתי
הא אז הייתי בפועל. חודשיים

במדינת־ישראל. ביותר הצעיר סיר
בא עצמי את מצאתי 14 בגיל

כא אז, בתל־מונד. הצעירים גף
 משמעות כל לזה היתה לא מור,

 ההשל- את הבנתי לא כי בעיני,
)72 בעמוד (המשך
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 ולחלום, העיניים את לעצום
 הלבנים, החולות את לראות
 הבדולח בים לטבול
.להם הנושק . . 
 עתיקים מקדשים בין לעבור

 מסתורים, מלאי געש והרי
 נפלאות ארוחות לסעוד

 לצלילי בטברנות
.בוזוקי. . 
 עופות לציד לצאת

.טבעיים בנופים . . 
 העיניים. את פקחו
>ו.08 באי אתם
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 לילדים. מיוחדים מחירים
 קבועות - ישירות טיסות

 ב׳ יום בכל ומובטחות
 הזמנות מתקבלות בבוקר.

.העונה לכל

 ארקיע עם בשיתוף דיזנהויז חברת ארגנה השגה גם
שביוון. >ו03 לאי ישירות - ומובטחות קבועות טיסות

 בשעה ב׳, יום בכל קבוע ממריאים אנו
 >,08ל־־ ישירות תמיד - בבוקר 10.00

 בטיסה כבר מתחיל א03 ב- הנופש
 הים שפת על אתם בצהריים וכבר

 שבוע פותחים המלטפת, בשמש
 מעולים מלון בבתי מרתק, בילוי

 ספורט שחיה,מתקני בריכות עם
רבות." בידור ואפשרויות שונים

 את איתנו לחגוג בואו
 13.4.81ב- הראשונה הטיסה

 למסיבת מוזמנים ואתם
.<!4. ב- הסדר ליל

הרשמובהקדם.
 תעופה קוי

בע״נל ישראליים בע״מ יז1די*גה
 ,652140 טל. ,21 בן־יהודה רה׳ ראשי: משרד

 652676 טל. .33 בן־יהודה רח׳ סניפים:
 266222 טל. היהלומים, בורסת בניין רמת-גן,

 246868 טל. ,9 שלאי רח׳ ירושלים:
בארץ הנסיעות משרדי ובכל
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