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בקיץ לא רק
,נסיונות-התאגדדת

הארץ, מן בריחה
לחיות נותנים לא

 בליל .48 בת כבר היא חייק לילי
 של בחברתו להסתפק תיאלץ הסדר

 העלוב בחדרה הקטן הטרנזיסטור
בירושלים.

 יושבות אחרות נשים שבו בגיל
 האסירה עסוקה מישפחתן, עם לבטח

 למצוא נואשים בניסיונות לשעבר
 בחדרי־מדרגות. כמנקה אפילו עבודה,

 בעל־ משלמת. איננה היא שכר־דירה
 גרה, היא שבו הכורדים, בשכונת הבית

ובת בחדר, לגור ברחמיו לה הירשה
 לפעם מפעם ביתו את מנקה היא מורה

חפציו. ואת מיטתו את ומסדרת
 מוכרת היא לפרנסתה, בינתיים,

שאו חפצי־נחושת, ירושלים ברחובות
 אין אם העתיקה. בעיר קונה היא תם

 היא אותה, מגרשים פקחי־העירייה
 לקנות כדי כסף די להרויח מצליחה
 לא, אם היומית. ארוחתה את לעצמה

בעל־הבית. אצל אוכלת היא
 למרות החלון. דרך ״לומינל״

 היא חייק לילי הקשה, הכלכלי שמצבה
בפש לבושה עצמי. כבוד בעלת אשה
 הכסופות שערותיה מסודרת. אך טות

 קטן, פלסטיק תיק בידיה בחן. עשויות
סיגריה. פעם מרי מוציאה היא שמתוכו

 שרווליה את מפשילה כשהיא רק
 חייה עיקבות עת לראות אפשר

 אורכן לכל מכוסות זרועותיה הקשים.
 העמוקות הצלקות מזעזעות. בצלקות
 לניסיונות זכר הן וכחול, לבן שציבען

בעבר. שעשתה התאבדות
 שכדאי החליטה היא שבוע לפני
 החלון, דרך זרקה היא להילחם. ואפשר
 ועוד לומינל כדורי עשרים החוצה,

 לעצמה שהכינה ואליום, גלולות כמה
 כל־כך לא כבר היא היום, להתאבד. כדי

 אחד מקום ״יש לחיות: שכדאי בטוחה
 אומרת היא משם,״ אותי יזרקו שלא

 בית־ ״זה בעצבנות, ידיה את ופוכרת
הקברות.״

 שנתיים לפני ללבנון. בריחה
יותר. ורוד לילי בעיני העתיד נראה

חייק לילי
מבית־הקברות!״ יזרקו ,לא

 מיקלחות כמנקה עבודה קיבלה היא
לראשו בנגב. עובדה בשדה־התעופה

 מסודר, מקום־מגורים לה היה בחייה נה
 הרווחה. לישכת על־ירי לה שניתן

 לקניית לה הספיקה הנמוכה משכורתה
הלאומי. הביטוח ולתשלומי אוכל

 היא בלב,״ גאווה עם ״הסתובבתי
 עבודה לי היתה בית, לי ״היה מספרת,

 מנקות בתור שעברו חברות, והרבה
בבסיס.״ וחדרניות

 של השכנים
שילנסקי

ו דנ מ  הזה!״ מהמישפט הרבה ^
/ /  שפיר(על שילנסקי. שפיר אמר /

 של בנו הוא ביילה) שנקראת סבתו שם
 צעיר בחור הוא שילנסקי. רב סגן־השר

 לחיו. את מקשטת שגומת־חן וחביב
 באל-על כדייל עבד שנים במשך
 המישפטים, לימודי סיום אחרי וכעת,

תל־אביב. בפרקליטות מתמחה הוא
 שפיר היה האחרונים בחודשים

 של המישפטיים בעניינים עסוק
 רחל, אמו, את ייצג הוא המישפחה.

 מישרד־השיכון נגד שהגישה במישפט
 1969 בשנת ופיתוח. שיכון וחברת
 לתוכנית שילנסקי הגברת נרשמה
 כי הובטח לדירה. ממשלתית חיסכון
 מיגרש יירכש ההשקעה בכספי

 הזמן במשך ייבנו ושעליו בגבעתיים,
המובטחות. הדירות

 את השקיעו החוסכים עברו, שנים
 1979 בשנת בנתה. לא והמדינה כספם
 מן וחלק המדינה בין בוררות החלה

 הפרשה. את לסכם כדי המשתכנים,
 אשר את פסק הבורר, שהיה קנת מכס
 המשתתפים בין הגרלה נערכה פסק,

למשתכנים. חולקו והדירות בבוררות

 שילנסקי הגברת גם רצתה כאשר
 כי לה התברר העגלה, על לקפוץ
 הגיש שפיר, בנה, המועד. את איחרה
 הבוררות, את לבטל תביעה בשמה
 הכל את ולהתחיל ההגרלה את לבטל
 שילנסקי. מישפחת בהשתתפות מחדש

 רוני צעקה. קול הקים המשתכנים ועד
 וראש ההגרלה מזכאי אחד יחזקאל,

 את לעזרתו להזעיק החליט הוועד,
 שהכריע הדבר היה וזה העיתונות,
במישפט.
 היא העניין. מכל נורא סבלה ״אמי

 לכל רגילה ולא אשת־ציבור לא
 באחד אחת כותרת האלה. הפירסומים
 הסבל את לה שגרמה היא הצהרונים
 השופט כאילו שם כתוב היה העיקרי,

 לא אמא בתצהיר. שיקרה שאמי קבע
 השכנים, זה. בגלל לישון יכלה

 יודעים היינו אילו — וכולם הידידים
 לא בכלל אולי יגרום, זה למה מראש
שפיר. אמר התביעה״ את מגישים היינו

 כמוה שרבות התביעה, ואמנם,
 לא בבית״המישפט, יום מידי נידונות

 היו לולא תשומת־לב לכל זוכה היתה
משתר־ ומישפחתו סגן־השר של שמו

המשתכנים ועד ונציגי יחזקאל
להסתכן לא

 מישפחת היתה לא מה משום
 הזו, בבוררות המשתתפים בין שילנסקי

 זכו ולא בהגרלה השתתפו לא כן ועל
בבניין. דירה להקצאת

 האחרים, המשתכנים אבל לעניין. בבים
 זכו ואשר הפרשה, לסיום שנים שחיכו

 מוכנים היו לא בדירה בהגרלה סוף סוף
בשי־ לנו אמר אמנם ״שפיר להסתכן.

שילנסקי מתמחה
ותיק כמו

 להזיק מתכוון לא שהוא פרטיות חות
 מישרד־ על לחץ להפעיל רק אלא לנו,

 אנחנו אבל נוסף, בניין להקים השיכון
 שהגיש בתביעות להסתכן. יכולנו לא

 ביטול את ביקש הוא לבית-המישפט
 להזיק עלול היה וזה וההגרלה הבוררות

 ככל להתגונן נאלצנו לכן מאור.
המש יחזקאל. רוני אמר יכולתנו,״

 שילנסקי יפעיל פן גם חששו תכנים
הממשלה. מישרדי־ על והשפעה לחץ

 השופט בפני אמו את ייצג שפיר
 בביטחון רב. בכישרון חריש יוסף

 בפני עמד ומנוסה, כוותיק עצמי,
 עורכי״הדין וחקירות השופט שאלות

 על־ידי נגדו שנשלחו המכובדים
 שיכון־ופיתוח חברת מישרד־השיכון,

הזועמים. והמשתכנים
שילנסקי, ולא רגיל, אדם היה ״אילו

 אהדת היתה הזאת, התביעה את מגיש
 מישרד־השיכון הרי לו. נתונה הכל

 היה שביקשנו מה וכל אותנו, עשק
 1 עם עסק לנו היה אילו מישפטי. סעד

 ] מצליחים היינו מזמן כבר פרטי, קבלן
 בית־ בעזרת בעין ביצוע להשיג

 ומישרד־ המדינה נגד אבל המישפט,
 בעין, ביצוע לדרוש אי־אפשר השיכון

שפעל כפי לפעול צריך הייתי ולכן
שפיר. הסביר תי.״

 מישפטית מערכה אחרי השבוע,
 שיכון חברת פשרה. הושגה נוקבת

 נוסף בניין לבנות התחייבה ופיתוח
 שבה הגרלה ולערוך אתר באותו

 אמנם שילנסקי. הגברת גם תשתתף
 שש בעוד רק מוכן יהיה הנוסף הבניין
 כמו שנים שלוש בעוד ולא שנים,
 אבל וחבריו, יחזקאל רוני של הבניין

ממישפטים. עייפה שילנסקי מישפחת

 אחרי הכל. חרב אחר, יום ואז,
 קצין־ לה קרא עבודה של חודשיים
 אמר מחברותיה עשרות ולפני הביטחון,

 פעמים עשרות שמעה שכבר מה לה
 ותלכי העבודה את מיד ״תעזבי בחייה:
 פושעים פה רוצים לא אנחנו הביתה.

לשעבר!"
 לחיים חייק לילי הגיעה כיצד
 ארוכה מרה, היתה הדרך שכאלה?

ופתלתלה.
חייק: לילי סיפרה

 שלי אמא בתוניסיה, עשר, בגיל
 אמא לא ״אני לי: ואמרה לי קראה
 כי אותך, רצו לא שלך ההורים שלך.

 עכשיו ילדים. מדי יותר להם באו
 והם לבית־מישפט הלכו שלך ההורים
בחזרה.״ אותך רוצים

 שהדודה לי התברר בשוק. הייתי
 האמיתית האמא בעצם, היתה, שלי
 הדודה היתה כביכול, שלי, והאמא שלי!
שלי!

 האמא בין להתגלגל התחלתי
 לקיבוץ לארץ, עליתי ובסוף והדודה

 התגייסתי 18 בגיל גיבעת־השלושה.
קיבוצניקית. כל כמו לצה״ל,

דויד. אחד הכרתי השירות באמצע
 ואני, ועדין, טוב בחור כזה היה הוא

 אהבה, זה מה שלי בחיים ידעתי שלא
 חיכיתי רק הזמן כל מייד. בו התאהבתי

בלעדיו. יכולתי לא אותו, לראות
 הוא אז לו. וסיפרתי להריון נכנסתי

 התחיל הוא אחרות. פנים לי הראה
 לעבוד ארד שאני ורצה לי להרביץ
 הביתה חוזר היה הוא בשבילו. בכביש
 ממכות, אותי והורג ומסטול שיכור

 ידעה שלא ילדה, הייתי בסך־הכל ואני
שלה. מהחיים כלום

 היא גם שסבלה חברה, עוד לי היתה
 לברוח ניסינו וביחד שלה, מהבחור
 אותנו תפסה שם המישטרה ללבנון.
 אותי כשהביאו לארץ. אותנו והחזירה

 בחיים הראשונה בפעם לבית־המישפט,
 אותי והוציא עליי ריחם השופט שלי,

אזהרה. עם
 שלי החיים מקיוסק. גניבות

 הייתי וגם מיקצוע ידעתי לא השתנו.

עבריי בין להתגלגל התחלתי תמימה.
 אני לכלא, נכנס שדויד מאז נים.

 את פותחת הייתי לדיכאון. נכנסתי
חדים דברים מיני כל עם שלי היידים

 בחודש כשהייתי לאנשים. מזיקה וגם
 כדי אחת לאשה הרבצתי השמיני,

 מה לי היה לא לבית־הסוהר. להכנם
 היו שהחברים מנדבות רק לאכול,
עשו. שהם מהפריצות לי מביאים

 לא שלי. הבן את ילדתי בכלא
 ונתתי בבית־הסוהר, שיגדל רציתי
 אמא בלי שם גדל הוא למוסד. אותו.
אבא. ובלי

 שהיה מהסמים מת דויד אחר־כך
לוקח.

 לנעליים. במיפעל לעבוד הלכתי
 ומבריקה לנעליים פיניש עושה הייתי
 אחר־ לחנות. אותם ששלחו לפני אותם

קיוסק. פתחתי כך
 הייתי מלכה. כמו הרגשתי בקיוסק

 לפועלים, וחביתות סנדוויצ׳ים מוכרת
 כל כמעט אבל, אותי. הכירו כולם והם
 וגונבים הקיוסק את לי פורצים היו ערב
שם. שהיה מה את

 הסתבכתי בקיוסק הגניבות בגלל
 את לשלם מאיפה לי היה לא צ׳קים. עם

שחזרו. הציקים
 להורים נסעתי לצרפת. נסיעה

מתוניסיה עברו שבינתיים שלי,

 מיליונרים. הם שלי ההורים לצרפת.
 לא־ בגאלרי מנהל היה שלי אבא

כש ידוע). פאריסאי (כל־בו פאייט
 אותם, לראות הביתה, הוריי אל באתי
 לא הס שנים, וארבע עשרים אחרי
 לי אמר שלי אבא אותי. לראות שמחו
 ימים, כמה אצלם לשבת יכולה שאני

ללכת. ואחר-כך ולשתות, לאכול
 לי שתתן שלי אמא לפני התחננתי

 לבית־סוהר אכנס שלא כדי כסף, קצת
 ניירות, לי שיסדרו או הצ׳קים, בגלל
 חיים ואתחיל בצרפת אשאר שאני

 בראש הייתי לא אני אבל חדשים.
שלהם.

 שנה אותי והכניסו לארץ חזרתי
 הייתי בכלא גם הצ׳קים. בגלל לכלא

עצמי. את חותכת
עבו להשיג יכולתי לא כשיצאתי,

 באה הייתי אם בחורף. רק בקיץ. דה
מקב היו ארוכים, בשרוולים לעבודה

 היו הקיץ, מגיע כשהיה אבל אותי. לים
 על לי שיש הצלקות כל את רואים

 התגלגלתי ככה אותי. וזורקים הידיים
 להיכנס והתחלתי למקום ממקום

לדיכאונות.
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