
 חדשה ממתקים סדרת
״כרמית״ מתוצרת

 סדרת המתוק' אל.השוק יצאה אלה בימים
 כרמית, מפעלי מתוצרת חדשה ממתקים

 כוללת הסדרה החמישה. מעלה קיבוץ
 - וממולאים כשוקולד, מצופים בארים

 ואגוזים קרמל נוגס, טעמים: בשלושה
 חדשים). טעמים יתווספו הקרוב (בעתיד

 הקיבוצים תוצרת של המסורת :ייטב עפי׳י
 על החדשים הממתקים מיוצרים הידועה,

 הטבעיים: החומרים טהרת
 משובח שוקולד טבעי, דבש טריים, אגוזים
 עוד (מה טריה וחמאה חלב וכמובן ועשיר,

 וטעים(). איכותי שיהיה כדי ממתק, צריך
 מרגע ופעלו 1964 בשנת נוסדו כרמית מפעלי

מיו ידע הסכם ועפ״י צמוד בקשר היווסדם
 בייצור מוניטין בעלת צרפתית חברה עם חד

 בייצור בעיקר התמחה המפעל קרמל.
 וקריסטלים(זוכרים( טופי סוכריות קרמלים,
 זוכרים().
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 לבסוף. אותן שמצאה עד התאומה,
 לדעת נדהמה אחותה, את גילתה כאשר

 מרי היה שמה שילה. קראו לשתיהן כי
 שינו המאמצים הוריה אך לידתה, בעת

 כבר שילה נקראה אחותה ואילו אותו,
לידתה. בעת

 וילדתי שנישאתי אחרי רק היה ״זה
 למצוא עצום צורך שהרגשתי ילדים,

 חששתי כי אם הטיבעית, אמי את
 הם אבל המאמצים. הוריי את להדאיג

 שילה סיפרה לכך,״ אותי עודדו
אנגליה. לעיתונאית קרפנטר
 המאמצים הוריה לה נתנו 21 בגיל
 מיסמכי את שכללו מיסמכים, חבילת

שלה. ותעודת־הלידה האימוץ
 אמה אחרי החיפוש את התחילה היא
 לעורר־דין, ופנתה 1978 בשנת

 העזרה למרות פרטי. לחוקר שהתקשר
 מאוד, קשה החיפוש היה שקיבלה,

 בבירוקרטיה באנגליה גם נתקלה והיא
מבוקשה. את שהשיגה עד מדכאת
 הטיבעית לאמה מיכתב כתבה שילה

 לראותה. תסכים אם אותה ושאלה
 הדרך היה ביתה לדלת עד ״השביל
בחיי,״ שהלכתי ביותר הארוכה

במדינה
משפט

כעונש אונס
 כעונש, הקטינה את אנס הכבד

 לו לגלות הסכימה שלא על
אשתו של מאהבה מיהו

 העלתה לאונס ביותר מוזרה סיבה
 השמות כל בדוי, (שם16ה־ בת רונית
 המישטרה. חוקרי בפני לפרסום) נאסרו

 השנה בנובמבר 15ב־ כי התלוננה היא
 אותו חיים, לביתה הגיע הערב, בשעות

 חיים הטובה. חברתה דרך מכירה היא
 החברה, של מישפחה לקרובת נשוי

 והיתה בביתו לבקר נהגה ורונית
 לא לכן אשתו. ועם איתו מיודדת

 כאשר במאומה, חשדה ולא התפלאה
 ולנסוע אליו להצטרך ממנה ביקש

שיחה. לשם במכוניתו
 איתו עצמה את מצאה לפתע אולם

 תגלה כי ממנה דרש והוא בשפת־הים,
 כי אמר הוא אשתו. של מאהבה מיהו לו

 מאהב בדבר סיפור מפיצה שהיא שמע
 מפיה לשמוע רצה והוא לאשתו, שיש

נוספים. פרטים

ולך שופט
במציאות אחיזה אין גירסות, מרוב

 הטיבעית, ואמה היא שילה. התוודתה
 והאם קרובות, חברות הפכו פילים,
התאומה. אחותה על לה סיפרה

 עוד קשה היה האחות אחרי החיפוש
 כתבה בייאושה אמה. אחרי מאשר יותר

 כמה של למערכות מיכתבים שילה
 אותה יקשר שמישהו וביקשה עיתונים
 את לה גילתה התשובות אחת לאחותה.

 התגוררה אשר התאומה, אחותה
ממנה. נסיעה שעה במרחק במפתיע

 ובין ביניהן רב דמיון גילו השתיים
 33 אחרי חייהן. התגלגלו בה הדרך
 אחת לומר מה הרבה לאחיות היה שנים

 את שאפפה הרבה הסודיות לשניה.
 לכך גרמה שנים, לפני האימוץ

 הן אם עדיין יודעות אינן שהשתיים
 המדיניות שונתה היום זהות. תאומות

 מפרידים אין ושוב באנגליה, גם
אימוצן. בעת תאומות

 חוק את נטלה מדינת־ישראל
 בארץ החוק מאנגליה. שלה האימוץ

 פינקס את לבדוק מאומץ לילד מתיר
 הוריו פרטי כל מצויים שבו האימוצים,
.18 לגיל הגיעו בעת הטיבעיים,

 השורשים את לחפש ההחלטה אבל
 כל לפני עדיין העומדת החלטה היא
עצמו. עם בה המתלבט מאומץ. ילד

■ אלון אילנה

 עליה איים ואז לגלות, סרבה רונית
 שרונית מאחר כעונש. אותה יאנוס כי
 העונש, את חיים ביצע בה, חזרה לא

במכונית. אותה ואנס
 לביתה חזרה רונית סיוע. אין

 לאחיה דבר סיפרה ולא שעתיים אחרי
 זאת גילתה למחרת רק ולהוריה.
 הדבר נודע ואחר־כך לחברתה,

 במישטרה. התלוננה והיא למישפחתה
 בעת חיים את שאלה כי ספרה היא

 זה, את לה עושה הוא מדוע המעשה
 לו ויש נשוי שהוא לו מספיק לא האם

 לו מספיקה לא כי ענה חיים תינוק?
אחת. אשה

 קיים כי במישטרה הכחיש חיים
 ובני נעצר הוא רונית. עם יחסים

 רונית של בביתה הופיעו מישפחתו
 ~ אותה ולקחו התלונה אחרי יומיים

 מעדותה. בה שתחזור כדי לעורך־דיו,
 ואמרה חדשה, עדות מסרה אמנם רונית

 שעה אולם יחסים. איתו קיימה לא כי
 על וסיפרה שוב בה חזרה אחר־כר וחצי

האונס.
 כתב־אישום הגישה התביעה

ההליכים. תום עם מעצר וביקשה
 במיטו ושלומית נחמן הסניגורים

 ־למצוא אין גירסות מרוב כי טענו
 ומאחר במציאות. אחיזה לסיפור

 שלא כיוון סיוע, כל אין שלאונס
 . אצל רפואית בדיקה נעשתה

 אך תלויה הפרשה שכל הרי המתלוננת,
 רונית. של הקלוש בסיפורה ורק

 חיים של למעצרו התנגדו הסניגורים
 ולר דויד השופט ההליכים. תום עד

הנאשם. את ושיחרר דעתם את קיבל
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