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 ליכלכו. פשוט הם שמות. אומר לא

להם! עזר לא זה כל — רואה את אבל

 הראשון הדבר יהיה מה •
בהרצליה? שתעשה

אותה. אנקה
מפחיד! נשמע זה •
 פחי־האשפה את שראה מי את לא

 שרוצה מי כל הרצליה. ברחובות
 שילך איומים, של תווית לי להדביק

מתכוון. שאני למה ויבין לשכונות
 5ה־ד המועמד היית •

 כפסע לכנסת. הליכוד ברשימת
 הכניסה לבין בינך היה

ויתרת? האם לבית־המחוקקים.
להיפך! לא. בהחלט לא,
 לעשות רוצה אתה מה •

בכנסת?
 אהיה מה על לדבר רוצה לא

 גור מוטה אחד מכיר אני כשאגדל.
ראש־ממשלה. יהיה שהוא שאמר
 הרצליה תושבי מה, אז •

לשנתיים? בראש־עיר השקיעו
 וח״כ. עיר ראש להיות יכול אני

אפשרי. שזה הוכיחו ומגן שיטרית

 כאילו הואשמת בזמנו •
 המאוחדים״ ל״אולפנים נתת

 .שקם״ מאגזין את להפיק
שאשתך, מפני סגור, במעגל

 ב״אול־ מפיקה שהיא ליאורה,
 מעורבת המאוחדים״, פנים

בפרוייקט.
 המרושעת הרכילות אותה זוהי
 העיתון ושהארץ, תמיד, אותי שרודפת
להכחיש. מוכן לא אותה, שפירסם

 כמו זה במיכרז. נמסר המגאזין
 לבטח עממית לחברת שנתתי שכתבו

 ב־ לי שסייעו מפני שקם את
 התחשב לא אחד אף מערכת־הבחירות.

 לפני שנה הביטוח את קיבלו שהם בזה
 של נסיון היה זה לשקם. שנכנסתי

 צומת שלו המקומון ושל הארץ
 של באיצטלה בי לפגוע השרון,

חופשית. עיתונות

 ארבעת הגיבו איך •
נגדך? ההשמצות על ילדיך

 שלי הילדים חזקה. מישפחה אנחנו
 במערכת־ המרץ במלוא השתתפו
הבחירות.

שלהם? תמונות לך יש •
בעיתון! שלהם תמונות רוצה לא
 מע־ על איתך לדבר רוצה אני

כש מאוד הצטערתי רכת־הבחירות.
 מיסמך באותו רבין של שמו את ראיתי

 גם לראות מאוד אותי ציער מפורסם.
 שחודשיים פרס, שימעון של שמו את

 אגיד אני ומה בחום, ידי את לחץ קודם
 באותה רבין נגד דיבר הוא — לך

מצחיק! זה הזדמנות.
 ואני לגיטימי, דבר כל בפוליטיקה

 לא האלה שהשניים מאמץ כל אעשה
לשילטון! לעולם ישובו

 ידוע שקבלן לך לספר רוצה ואני
 ושלחתי כסף, מלא ארגז עם אלי בא

 ממנו רציתי לא הרוחות. לכל אותו
 בהרצליה, אחד קבלן עוד והיה פרוטה!
 אמרתי דולאר. 100 לתרום שרצה
 נוגע לא אני דולאר, 100ה־ עם שילך
קבלנים. של בכסף

 ספק שהיה לך אספר אני מזה: יותר
 לתרום שרצה מקנדה, שקם של אחד

 למערכת־הבחירות. אישי באופן לי
לא! ואופן פנים בשום אמרתי:
 שיושב הזה, היהודי פה נמצא והנה

יעיד. והוא אותי, לברך ובא פה,
 אפשר אם לא? למה משמיצים. אבל

 למה אז — שקרים ולפזר להשמיץ
לא?

 מיני רצחה האם
 אלס״ם(מימי!)

 חזו בח־שבע אח
 עד להשתוט נד■
 הלסביות חוג

תדאביב? בצפון

 כולם לחדר נכנסת ׳טאני ^
■ ^  מיכל התפארה משתתקים!״ //

 מכרות. בפני אלקיים (״מישל")
 מעולם הסתירה לא 24ה־ בת הצעירה

 היא להיפך הלסביות, נטיותיה את
 גברית חזות טיפחה היא בהן. התגאתה

 הזדמנות. בכל אותה להדגיש ונהגה
 רחבת ממוצעת, קומה בעלת היא מיכל

 כאשר בולט. ברישול ומתלבשת גוף
 מדוע בכלא חברות על־ידי נשאלה

 אמרה שפמה שערות את מבהירה אינה
 גברית. יותר להראות רוצה היא כי

 השן את בפיה התקינה לא גם זו מסיבה
 ניתוח עשתה ולא החסרה, הקדמית
 הצלקות את לסלק כדי פלסטי,

זרועותיה. את המכערות העמוקות
 מיכל, של גילה בת חזן, בת־שבע

 הופעתה אמנם לסבית. היא גם היתה
 מחוטב היה גופה יותר, נאה היתה

 היא גם אולם ומתולתל, ארוך ושערה
 הקוקסינלים של בחוגים ידועה היתה

 כגברית. תל־אביב, צפון של והלסביות
 בת־שבע מצאה השנה, בספטמבר 6ב־

 החדשה המרכזית בתחנה מותה את
 את האשימה הפרקליטות בתל־אביב.

של גולגלתה את רוצצה כיי מיכל

 כל מצד הפוטנציאל, בעלת בבחורה
 לה לעזור ניסתה משפחתה הגורמים.

 בתי־ שירות וכסף, דירה לה ולתת
 עבורה לשלם מוכן היה הסוהר

 הראשונה השנה במשך שכר־דירה
 כל אולם מהכלא, שחרורה אחרי

נכשלו. הללו המאמצים
 על פעמים שלוש בכלא ישבה מיכל
 אפשטיין רעיה ואלימות. רכוש עבירות
 את עיניה במו ראתה כי אומרת,

 נכנסה היא הנערה. י של הדרדרותה
 לפעם ומפעם כקטינה לראשונה

 יותר. ואטומה יותר קשוחה נעשתה
 לזרים התירה שלא חומה סביבה היתה

 ריגשי,״ מחסך סבלה ״היא להתקרב.
 במגע איתה שהיו מאותן אחת אומרת
בכלא.

 אורגיית ^
המחלוקת

 אולם בסמים, השתמשה **יכל
 אם הדעות חלוקות מכריה ^■/בין

 או לסמים, ומכורה נרקומנית היתה
 ללא פעם, מדי בהם השתמשה
והאחרון השני מאסרה בין התמכרות.

 וקבלה עבדה לא קצר, זמן שם ישבה
 לא זה סידור גם אך ממישפחתה, כסף

 את עזבה יוני בחודש לה. נראה
 היא לתל־אביב. וחזרה ירושלים
 בנווה־שאנן, שכור בחדר התגוררה

 בתחנה־ הברזלים על לשבת ונהגה
המרכזית.
 כי בחשד נעצרה השנה יולי בחודש

 הירקון, ברחוב מתיירים ארנקים חטפה
 לחייה חזרה היא מהמעצר. שוחררה אך

 בתחנה־ להסתובב נהגה הרגילים,
 ובמקומות ובבתי־הקפה המרכזית
 היא בתל־אביב. הלסביות של המיפגש

זו. בתקופה עבדה לא
 של אחותו שהיא בת״שבע,
 כוכב שהיה חזן, יהודה עד־המדינה

 בנמל היהלומים בגניבות מישפטי
 בני עם התגוררה בן־גוריון, התעופה

 כי אומרות השמועות מישפחתה.
 לעבוד נהגה הסמים רכישת לצורך
בזנות.

 את ישיש הזמין כחודשיים לפני
 בביתו. משותף לבילוי הלסביות חבורת

 תמורת כסף לנערות לשלם התכוון הוא
 בשאר, ולצפות מהן אחת עם מיני מגע
ביניהן. מיני מגע מקיימות שהן בעת

 ש* ״שמעתי לה: אמרה מיכל אליה.
 בת־שנ חשבון,״אבל אתי לגמור רוצה

 ה׳ כי ואמרה ממנה להתעלם ניסתה
 מיג שינתה אז זמן. לה אין וכי ממהרת

 כתב־האישו לדברי עמדתה, את
 לנדשט״ אברהם הפרקליט שהגיש

 סולח לעשות רוצה היא כי אמרה היא
 לתחנה־המרכז׳ בת־שבע את והזמינה
 1מ הטמינה לדבריה, שם, החדשה,
הרואין.

 הגי׳ וכאשר לשם, הלכו השתיים
 ני על מיכל הצביעה החשוך למקום

 התכופג כאשר הקרקע. שעל כסף
 מיג בעטה הסם, את להרים בת־שבע

 בת־שב את הפילה הבעיטה בפניה.
 חש! מיכל מפיה. זרם רב ודם ארצה

 ע! בטון גוש הרימה גוססת, היא כי
 1גולגלו על פעמיים אותו והנחיתה

הפצועה. של
 כ קורבנה את מיכל הפשיטה אז
 ר? על שנרצחה הרושם את ליצור
 3וש תכשיטיה את ממנה לקחה מיני,
 > וזרקה בכליה, שהיה דולר 100 של

 בגד| את המעלית. לפיר הגופה
 שר בת־שבע של המוכתמים־בדם

במקום. מיכל

 שנבעו סכסוכים רקע על בת־שבע
 הלסביות חוג על השליטה ממילחמת

בתל־אביב.
 זו את זו הכירו הנשים שתי

 נווה־תרצה, בבית־הכלא לראשונה
 נשלחה בת־שבע עצורות. היו שבו

 אפשטיין, רעיה אחת. פעם רק למאסר
 ״היא כי מספרת הכלא, מנהלת שהיתה
 לה היה אילו קצרה. לתקופה נשלחה

 ארוכה לתקופה נשלחת והיתה מזל
 אותה לשקם מצליחים היינו אולי יותר,

 בת־שבע שלה.״ הטרגדיה את ולמנוע
 וגופה קשים, לסמים כליל מכורה היתה

 משימוש־ צעיר בגיל כבר הרוס היה
בהם. יתר

אינטלי בעלת בחורה היא מיכל
 כתבות לכתוב נהגה היא גבוהה. גנציה

 על היתה מהן ואחת בית־הסוהר לעיתון
 אותה שהעסיק נושא אהבת־נשים,

 לו ומחוצה בכלא קשריה כל את מאוד.
 היא המינית. העדפתה רקע על יצרה
 ומתרחקת מהר מתיידדת היתה

 מנשים יותר עור גדולה במהירות
 משלטונות ביקשה פעם מדי בכלא.
 לחדר, מחדר אותה להעביר הכלא
לעבודה. ומעבודה לאגף, מאגף

 מרובת למישפחה בת היא מיכל
 במעונות חייה רוב גדלה אשר ילדים,

הושקעו מאמצים הרבה ובמוסדות.

 למיש־ מסירתה על־ידי לשקמה ניסו
 לא היא אולם בבת־ים, אומנת פחה

 היא וברחה. מעמד שם החזיקה
 לאחרונה מבית־הסוהר השתחררה

השנה. חג־הפסח אחרי
 עוד לשיקומה. רבות תוכניות היו
 טיפולית, בקבוצה השתתפה בכלא

 במקום־ לבחור תוכל היא כי לה והוברר
 בהוצאות תישא ושהמדינה מגורים

 גם הראשונה. בשנה שכר־הדירה
 כדי הכל, עשתה מירושלים אחותה
 תום לפני למוטב. מיכל את להחזיר
 מנהלת עם האחות שוחחה מאסרה,

 לארצות־ תיסע מיכל כי והציעה הכלא
אמן. שהוא אחיה גר שם הברית,

 בתקופה מיכל עבדה בכלא
 בית־החרושות של במיפעל האחרונה
 כאשר בעבודתה. והצטיינה תדיראן,

 חשבה מקום־מגורים, לבחור עמדה
 שם שגם כיוון לראשון־לציון, לעבור

 ירחיק והדבר תדיראן, של מיפעל יש
 של הבילוי וממקומות מתל־אביב אותה

 כי הסתבר למטפלים אולם עבריינים.
 מסיבות היתה בראשון־לציון הבחירה
 מיכל יכלה בראשון לגמרי. אחרות
 שהיתה אחרת בחורה של דירה להשיג

בכלא. הכירה שאותה סוחרת״סמים,
 אחותה לה חיכתה שחרורה עם
מיכל בירושלים. לביתה אותה ולקחה

 בת־שבע גם השתתפו זה במיפגש
 נערות כמה עוד היו איתן ומיכל.

 4000 של סכום להן נתן הזקן צעירות.
 ואז הרואין, מנה תקנינה שהן כדי שקל,

 קנו לא הבנות אולם לאורגיה. תחזורנה
 נתנו ולא הכסף את גנבו אלא הסם, את

לכספו. התמורה את לישיש
 היו הכסף וגניבת אורגיה אותה

 ובת־שבע. מיכל בין המחלוקת לסלע
 יותר עשו ״לא כי בגאווה אמרה מיכל
 שהיא אחרי לבת־שבע,״ כבוד

 היתה מיכל לשטח. וחזרה השתחררה
 לכבוש שהצליחה בכך מאוד גאה

 חוג בקרב הבכורה מעמד את לעעמה
 כוכבה חברות, שתי היו למיכל ירידיה.

 לסביות שתיהן מזרחי. וגלית אדרי
 דקת־גיזרה שהיא גלית, צעירות.
 חן מצאה קצוץ, שחור שיער ובעלת
 בגלוי. אחריה וחיזרה בת־שבע, בעיני

 שתי בין לסכסוכים סיבה עוד היתה זו
הנשים.

 שאחרי מחווה
הרצח

 מיכל, ישבה הרצח, ירם ך
 בתחנה־ הברזלים על כהרגלה,

 ראתה היא מרכז. קולנוע ליד המרכזית
ופנתה המקום עוברת בת־שבע את

 כימ נסעה המעשה אחרי מייד
 שהשבו מזרחי, גלית חברתה לבית
 בגדי את פשטה היא .18 לה מלאו

 אח כוכבה עם ויחד בדם, המגואלים
 קו שם אתרים, לכיכר השלוש יצאו

 ש הישן לנמל נסעו אז בנזין. ג׳ריקן
מיכו של בגדיה את ושרפו תל־אביב

 השלף יצאו ראשון, ביום למחרת,
 א בשוק שם למכור כדי לעזה,

 השו אולם בת־שבע. של תכשיטיה
 ע לתל־אביב חזרו והן סגור, היה

 וגלי מיכל הלכו למחרת התכשיטים,
 בתל־אביו בן־יהודה ברחוב לצורף
 0 תמורת הזהב תכשיטי את לו ומכרו

בערך. שקל אלף
 טילפ| הרצח אחרי ימים שישה
 1 ומסרה המישטרה למוקד אלמונית

 בתחנו נמצאת בת־שבע של גופתה
 להאר ניסתה המרכזנית המרכזית.

 ע זהותה את ולגלות בשיחה
 1 אמרה, רק היא אולם המטלפנת,

 השפופרו את וטרקה כהן שרית שמה
 המישטו אנשי יצאו השיחה בעיקבות

 המושחתו הגופה את וגילו למקום,
 ה׳ עצמה מיכל כי חושדת התביעה

 שרצו כיוון למישטרה, טילפנה אשר
 לב וכי ישראל, לקבר תובא הגופה כי

 לו! מקום יהיה הדואגים מישפחתה
אלון ■אילנה קדיש•

61 וןוש!■!■[........ ...........


