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המעליל
ר ילי פי פ  דוג- או נערת־זוהר אינד. א

רא כאשר נדהמה ולכן צילום, מנית •
 בשני שלם עמוד מקשטת תמונתה את תה

 שמה, הופיע לא התמונה תחת הצהרונים.
 עבה שחור פס שורטט העיתונים ובאחד

 עיניהן על לצייר שנוהגים כזה עיניה, על
בעיתון. המופיעות נערות־רחוב של

 לרוחה היה לא המודעה של הטכסט גם
 מאיר של בראשותו כך תנועת לילי. של

 בלי לילי של בתמונתה השתמשה כהנא,
 ענקית מודעה לפאר כדי ורשותה, ידיעתה

בצה״ל. בנות שירות בגנות

 מאחיה אחד אף ילדים. מרובת למישפחה
 אך לצה׳׳ל, התגייס לא לפניה ואחיותיה

 בצבא. לשרת שאפה מכולם, הצעירה היא,
 השי־ וכוחות הלחצים כל את הפעילה היא

 לצה״ל התגייסה היא והצליחה. שלה, כנוע
 אותה ראו כאשר בחיל־האוויר. ושירתה

 לעצור יכלו לא במדים, לראשונה הוריה
מחאה. אנחת

יום
שחור

 הבי- במטרתה לילי של דבקותה ך ש
*  האהובות הבנות אחת להיות אותה אה '

 בתפקידים זכתה היא שרתה. שבו במחנה
ב הטוב הצד על אותם ומילאה אחראיים

ש עד בצבא, הצליחה כל־כך לילי יותר.

 כבר התרגלו הם לילי. של להוריה שחור
 הם < לצבא התגייסה הצעירה שבתם לרעיון

ה בצעירה להתגאות אפילו התחילו אולי
 רחוק כה להגיע שהצליחה והחרוצה אמיצה
 תמונתה זו. מכה עליהם נפלה והנה בצבא,

 יהודיה ׳לחיילת כדוגמה במדים, בתם של
• לערבי. ונישאת רסן כל המשלחת

 דאג והוא בצה״ל למפקדה פנתה לילי
 אותה שלח עורך־הדין עורד־דין. לה להשיג

 כי לה נאמר שם אך במישטרה, להתלונן
 לתביעה נושא אלא פלילי עניין זה אין

 תביעת עורך-הדין הגיש כן על אזרחית.
 כהנא. ומאיר כך תנועת נגד בשמה נזיקין

לירות. מיליון ארבעה סך על היתד, התביעה
 על- שולם עורד־הדין של שכר-טירחתו

 בית-המישפט אגרות את אולם צה״ל, ידי
 היתד, שהתביעה מכיוון מכיסה. לילי שילמה

המיש- הוצאות הסתכמו גדול, כה סכום על

הקורבן
 תביעה של בדרכה העומדים המיכשולים כל

 את ידחה בבתי־המישפט העומס זה. מסוג
 הישיבות רבות. לשנים בתביעה הדיון
 יופיעו שלא עדים בגלל ושוב שוב יידחו

 תזכה וכאשר אם פקידים. של ושביתות
 שום יותר בכך יהיה לא בתביעתה, לילי

הזמן. מרחק בגלל בחייה חשיבות
 על בעיקר השפיע השופטת של לחצה

 הם הצדדים. שני של המנוסים עורכי־הדין
 על דיון מנהלים והחלו למיסדרץ יצאו

 כולם. רצון את שתשביע מכובדת פשרה
תנועת כי השופטת של בהצעתה דנו הם

במודעה תמונתה את שפיותם על נהנא הרב את תבעה היא
גסוב מאז או ־ במישפם זנתה היא ־ ו צורו חיילות את שהשמיצה
פקודת־מעצו נגדו להוציא עומדת ן ועזוכת־הד׳ לשלם נהזא
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 גודל באותו התנצלות מודעת תפרסם כך
 עורכת־הדין אך המקורית, המודעה של

 כך, תנועת את שייצגה דניאל, ליאורית
 נסיון זהו כי אמרה היא בתוקף. סירבה
 להוציא המנסים לילי, של הוריה מצד סחיטה
 ד התפוצץ, הפשרה נסיון מכד,נא. כספים

לדיון. נקבע המישפט

 ישראל בת
וגונ(ו1ו בשרה

 יהודית להגבר, יגוז הל
 ירושלים ,31 אוטישקין רוו־
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הת בדרכי נוקטים הנתבעים החלו מאז
 מעולם הופיע לא עצמו כד,נא שונות. חמקות
 בעורך- הוחלפה דניאל עורכת־הדין לדיון.

 דוכן על בעצלתיים. נמשך והדיון אחר דין
התו מטעם הראשונה העדה עלתה העדים

 נערה איזו שהעידה לילי, של חברתה בעת,
 יצאה לא וכי לילי, היא ותמימה טובה
 עורו־הדין קם זה בשלב בחורים. עם כלל
 במודעה היתד, לא כי והצהיר כך תנועת של
הצ !״״לד,יפו לילי. את להשמיץ כוונה כל

 כדי רק פורסמה ״תמונתה עורך-הדין, היר
 וישרת- תמימה לבחורה אפילו כי להראות

 מהפגישה נוראות סכנות אורבות כמוה דרך
צד,״ל.״ עם

״כך׳ תנועת של ההתנצלות
כפוייה פשרה

 לקרות יכול מה בדיוק פרטה המודעה
 וחסודה כשרה לבודישראל וחלילה חם

 את לאבד עלולה היא לצה״ל. ר,מתגייסת
 להכיר ועלולה היהדות, של הצניעות ערכי
 רעד, לתרבות לצאת וערבים, נוכרים זרים,
 לאיש או לערבי להינשא אפילו ואולי
 לילי, של תמונתה ליצלן. רחמנא או״ם
 על להצביע היתר, אמורה חיילת, במדי

 דברים אותם כל לה שקרו מסכנה חיילת
נוראים.
נו עם התרועעה לא מעולם לילי אבל
 לא ישראליים בחורים עם אפילו כרים.

 טוב מבית טובה ילדה היא לצאת. הרבתה
 המסורתיים הוריה את לשכנע שהצליחה
בת היא לילי לצה״ל. להתגייס לה להרשות

 מיפקדת מטעם נבחרה וחצי. כשנה לפני
מצטיינת. כחיילת חיל-ד,אוויר
ל זו ,,בחית אותה הביאה בעקיפין

 המשוטטות עיניו כד,נא. של מודעה
נת דברו, מעושי אחד של או ״הרב,״ של
 במחנה. בעיתון לילי של בתמונתה קלו

 בשיבחה שסיפרה גדולה כתבה שם היתד,
לוח אותה והראתה המצטיינת החיילת של
 עוסקת חיל-האוויר, מפקד של ידו את צת

 באושר. מחייכת וסתם בחיל, בעבודתה
 לפאר כך אנשי על־ידי נלקחה זו תמונה

 בנות שירות בגנות שלהם המודעה את
בצבא.

התבי הגיעה כאשר לירות. אלף 46ב־ פט
 דליה המחוזית השופטת לפני לדיון, עה

 התמימה לילי גילתה בבאר-שבע, דורנר
 לה היו אם בתי־מישפט. מהם לראשונה

המוד את יראה בית־המישפט כי אשליות
תש כד,נא על ויטיל דבריה את ישמע עה,
הצעי- התובעת התאכזבה כבד, פיצויים לום

 השופטת של לחצה היה זז הצהרה אחרי
 כי שוכנעו ואביה לילי יותר. עוד כבד

ה לכל ביותר הטובה הדרך תהיה פשרה
השופ של ללישכתה נכנסו כולם צדדים.

 גודל על קטנוני משא־ומתן החל ושם טת
הוח לבסוף שתפורסם. מודעת־ההתנצלות

בתמו מלווה בינוני, בגודל מודעה על לט
 של פנימי בעמוד שתפורסם לילי, של נתה

 גם היה כך תנועת על שישי. יום עיתוני
ששיל הוצאות־המישפט את ללילי להחזיר

מכיסה. מה

כהנא
התחמק

יום היד, המודעה התפרסמה שבו היום
ם  השופטת עיינה שופטים של דרכ
את לצדדים והסבירה בתיק, דורנר

ב בעיתונים פורסמה מודעת-ההתנצלות
 לא הוצאות־המישפט אך שבוע, של איחור
 לעו- פנתה לילי היום. עד ללילי שולמו

ל הוצאה ותיק בן־מנחם, שרה רכת־הדין
 ב- נפתח כד,נא ומאיר כך תנועת נגד פועל

 אין כי עורכת־הדין ראתה כאשר תל-אביב.
החלי והתראות, מיכתבים על תגובה כל
 אי על צו־מעצר כהנא נגד להוציא טה

ב מטיוליו ״הרב״ כשיחזור חוב. תשלום
 נגדו. בצו־מעצר להיתקל עלול הוא עולם,
 צו ולא אזרחי, צו-מעצר זה יהיה הפעם
כבר־התרגל. אליו מנהלי מעצר
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