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הרהיטים טוהר במרכז, בעיר; בבית־טפר מורה רובינשטיין, אטתר מימין, בן. גבריאל

 בבית״הטפר מזכירה בורשטיין, ויהודית רב; ממון לו חייבת שפרץ חנוך שלום לשעבר,
 בתשדיר לנערת. כשהגיעה ידידות קישרי פרץ קשרה שעימה הראשונה שהיתה בעיר,

פרץ. על הדוברים שטיפת הסיפורים את שחיזקו ומיסמכים עדויות הוצגו שנפטל

 גם מתקשרת האישפוז שאלת אבל
 בשנת לארץ פרץ שושנה של לחזרתה

 לפני אז טענו בני־מישפחתה .1979
 מארצות־הברית ברחה ששושנה חנוך, 1
צו־אישפוז. נגדה שהוצא אחרי י

 חצי הכל בסך התגוררה היא בנצרת
 לבית־הספר עברה היא משם שנה.

 בנצרת־עילית חינוך מפקח כדורי.
 עמד ואף עבודה מקום לה מצא

 עבדה היא בכדורי נשארה. העבודה • אבל בוטלו, הנישואין איתה. להתחתן .
 באותו לסורה. שבה אבל קצרה, תקופה

 כיסוי ללא צ׳קים הפיצה היא הזמן
 שהסוחרים עד בעפולה, שונות בחנויות

 אלא כדורי מעוברי לקבל סירבו בעיר
בלבד. מזומנים

 הכירה היא כדורי בבית־הספר
 בצבא־קבע. קצין היה שבעלה עובדת
 לה סידר ממנה. נפרדו בכדורי כאשר
 לחימוש בבית־הספר עבודה הקצין

 ברירה להתגורר עברה היא אז בצריפין.
 עד שם והתגוררה בבאר־יעקב שכורה

 הציגה היא שם .1981 יוני חודש סוף
בכיר. צבא קצין כאלמנת עצמה

 המישרה על קראה היא בבאר־יעקב
 לצפון. והגיעה גינוסר בקיבוץ הפנויה

 והשאלון שלה התעודות רק לא
 מזכיר של חשדו את עוררו שמילאה
 החלו בגינוסר גם ואליש. עוזי הקיבוץ,
 בעיר המוכרות. הפינאנסיות הבעיות
 כיסוי ללא צ׳קים הפיצה היא טבריה

 דיווחה המישטרה ובבנקים. בחנויות
 בכל עצמה את מציגה שהיא לקיבוץ

בדויים. בשמות מקומות מיני

 השקטה השגה
ביומי

 ולא רבים חפצים רכשה יא ך*
 בצרכניית גם עבורם שילמה 1 1

 הבחינה גם המשק מזכירות הקיבוץ.
 למסקנה והגיעה לילדותיה, ביחסה

 כמורה לא — במשק מקום לה שאין
כחברה־מועמדת. ולא

 שנה לנצרת, הגיעה שהיא לפני עוד
 באיזור פרץ שושנה הסתובבה כן, לפני

 בקריית־חיים התגוררה היא הצפון.
 אשתו את למענה שעזב נגר בחברת

 הסתיימו לא אלה יחסים הבלונדית.
שהיא לספר נהגה שושנה בנישואין.

 ושל מכובדים של קרובת־מישפחה
 השאר בין באקראי. שהכירה אנשים
 האישית כמזכירתו עבדה שהיא סיפרה

הכט. ראובן הד״ר של
 שמועה השבוע נפוצה בקריות

 בלונדית כשהיתה פרץ, ששושנה
 היתה טובות, שנים בכמה וצעירה
 מקומית, פוליטית לאישיות קשורה
 היה שיכול מי כל אבל דווקא. מהימין
פיו. את סתם כך על פרטים להוסיף

 איבד גינוסר, את פרץ עזבה כאשר
איתה. הקשר את חנוך

 בקריית־ אחר־כך אותה איתר הוא
במיקרה. שמונה,

 אותה ראתה לבנון למילחמת סמוך
 צועדת רובינשטיין, אתי עירו, בת

 על סיפרה היא בעיר. מקומית בצעדה
 לנסוע הרעיון על ויתר הוא לחנוך. כך

 הציעה ״אשתי כספו. את ולבקש לשם
 אבוד,״ כסף כאל לכסף שאתייחס לי

ך.1חנ אמר
 פרוץ אחרי חודש זאת, ובכל

 יצא הוא חופשה, כשקיבל המילחמה,
 הוא שם קריית־שמונה. דרך לביתו
 כספו. את וביקש דירתה את איתר

 ולא לשיחה הקשיב פרץ, גבי בעלה,
 ראה לא השיחה בסוף מפיו. הגה הוציא
כסף. חנוך

 אותה ראה הוא שבה הבאה הפעם
 ביום ששודר בתשדיר־הבחירות, היתה

האחרון. הרביעי
 שושנה הגיעה לקריית־שמונה

 אוקטובר בחודש רק בנותיה ושתי
 גדולה חשיבות יש זה לתאריך .1981

 ליסה של הטלוויזיוני בראיון ביותר.
 בצבעים תיארה היא הליכוד בתשדיר
 עד בקריה, שהייתה ימי את שחורים
 ליסה לבנון. דרום את כבש שצה״ל
 הארוכה שהותה על בהתרגשות סיפרה

במיקלטים.
 אותה של בקיץ מדהימה: היא האמת

 מתיחות־ של שבועות כמה אחרי שנה,
 הצדדים, משני ירי שכללה בצפון, שיא

 והנהגת ממשלת־ישראל בין הוסכם
 חודש ועד מאז הפסקת־אש. על אש״ף

 מילחמת־ פרצה שבתחילתו ,1982 יוני
 אחד קאטיושה פגז נחת לא לבנון,

בקריה.
 הממשלתית התעמולה בהשפעת

 תושבי אך ואת, עובדה רבים שכחו
 היטב, עדיין זוכרים הצפונית העיר

 ופתיחת 1981 קיץ בין שהיתה שהשנה
 ביותר השקטה היתה מילחמת־לבנון

הצפון. גבול שידע שנים מזה
 פרץ שושנה התגוררו זו בשנה
בקריית־שמונה. ובנותיה

 כמו עבורי היתה קאטיושה כל לשכוח.
 שהשאיר סכין בלב. סכין תקיעת
עמוק...״ פצע אחריו

 ״אני אמרה: היא מרגש מעמד באותו
 יילך בקריית־שמונה איש שכל רוצה

 בתל־ ילד של כמו פרצוף אותו עם
אביב.״

 הפגזות על דיברה כן, אם ליסה,
 רק חוותה היא קאטיושות. של רבות

 העיר על שנחתו הקאטיושות את
 צה״ל כניסת ערב מיממה, פחות במשך

 תגובה היו אלה הפגזות ללבנון.
בלבנון. חיל־האוויר להפצצת
 לא היא הזה הלילה שאת נראה

לשכוח! יכולה

 וילדיה שושנה את שליווה **י
/  סגן היום אוחנה, שמואל היה בעיר *
 מטעם קריית־שמונה עיריית ראש

 בשמה או — פרץ את כשהכיר המערך.
 שימש הוא — קוצואניס הקודם,
 ההסתדרותי המתכת מיפעל כמנהל
בקריית־שמונה. כור של רמים

 מהתקף־ החלים עתה שזה אוחנה,
המתמיד בית־הספר שמנהל סיפר לב,
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יאוש. או רחמנות מתון התשלום על ויתרו אחרים הבנקים בכל חשבונות־בנק לה היו שנים. ארבע

 אליו פנה דתי, בית־ספר שהוא בקריה,
 למזכירה מקום לו יש אם ושאל

באנגלית. השולטת
 מנהל לו אמר ואז בחיוב, ענה אוחנה

 בנות לשתי אם מכיר שהוא בית־הספר
עבו המחפשת בבית״הספר, הלומדות

למיפעל. תתאים בוודאי והיא רה,
 כן אחרי שהתרחש מה על
אוחנה: סיפר

 על סיפרה היא איתה. נפגשתי
 לימדה שהיא כך על הקשה, מצבה

 שולטת שהיא כדורי, בבית־ספר
 לצמוח מעוניינת שהיא שפות, בהרבה

 של סיבלן על ולהקל בעיר״פיתוח
גרושה. שהיא סיפרה עצמה על בנותיה.

 החלה היא לעבודה. אותה קיבלתי
.1982 בפברואר 2ב״ לעבוד

 המישטרה הופיעה שבועיים אחרי
 הפיצה שהיא טענו השוטרים במיפעל.

 שונים במקומות כיסוי ללא צ׳קים
 אם לדעת וביקשתי לה קראתי בארץ.

 לי: אמרה היא בדברים. אמת יש
 לא קשה, מצב לי היה הבט, ״שמואל,

 אני עכשיו החובות. את לכסות יכולתי
 אולי לשלם. אוכל ובוודאי עובדת
לי?" תעזרו

 מאוד עם הוא היהודי העם
 כור, של מיפעל היה זה סנטימנטלי.

 קלטתי לזולת. עזרה על מצווים ואנו
 לה עזרתי מיפרעות, לה נתתי אותה.
 שהסיבוכים וחשבתי חובות לשלם
הסתיימו. בעבר לה שהיו

 הופיעו שוב חודש אחרי אבל
 אחר. ממקום צ׳קים עם ושוב שוטרים,

לה. עזרנו שוב
 וביקשה אלי באה היא כך אחר

 לא היא אחרות. בעיות לה שאפתור
 לגור יכולה לא השכנים, עם מסתדרת
 היתה מסתדרות. לא הילדות בשכונה,

 אותה לה נתנו פנויה, מיפעל דירת לי
נגמרו. לא הצרות אבל בשכירות.
 | לנעליים חנות בעל אצלי הופיע
 כסף. לו חייבת שהיא שטען מרחובות,

 | סיפור עם מחדרה מישהו בא אחריו
 1 דרש בטבריה פוריה בית־חולים דומה.
 לכר בנוסף דמי־אישפוז: תשלם שהיא
 היא שאצלו המחלקה מנהל לי אמר

 הכרחתי לו. מתאימה לא היא כי עבדה
 פשוט אצלו. אותה שישאיר אותו

עליה. ריחמתי
את להחזיר עליה להקל כדי

| 11¥1י 1111 | | |  צ׳ק על פרץ שושנה של חמימה דוגמת 71111|
 בשם חממה היא אז .1979 משנת שחזר, 1141111111 1111 1111

לפועל. להוצאה הועבר אחרים, במו זה, צ׳ק קוצואניס. הקודם, מישפחתה

 השבוע להסביר מיהרה פרץ שושנה
 בגלל למיקלטים ירדו וילרותיה שהיא

 לצד וכוננויות־ספיגה, אזעקות־שווא
בעיר. שהיו למיקלטים, ירידה תרגילי

 השקטה שהשנה זוכרים אין בקריה
בתירגולת־מיקלטים. רצופה היתה

 עם ירדה היא אם גם מיקרה, בכל
 שתיאורי הרי למיקלטים, ילדיה

 מרגשים אולי הם ליסה של המיקלט
 כל־כך קרובים אינם אבל ביותר

 ישבה היא כן אם אלא — למציאות
ביתה. של בזה ולא אחר, במיקלט

 על סיפרה ליסה מזאת, יתירה
 ישיבה של ארוכות תקופות

 למעשה מתכוונת כשהיא במיקלטים,
 ושבה בקריה, שהתה היא שבה לתקופה

 לשהיה למיקלטים התושבים ירדו לא
ממושכת.

 אמרה ואחריו בטלוויזיה בשידור
לי קשה האלה ההפגזות ״את ליסה:
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לסוחר פרץ שחייבת השטרות, חשבונות מדפי אחד התחייבות
 לא השטרות חנוך. שלום עילית, מנצרת לשעבר 19

לשלם. תובל לא שפרץ שידע מפני לבית־המישפט, פנה לא חנוך אך כובדו,
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