
המלבלבת לנשיות! אתגר שהיווה גט׳
 עם סמים עישון הם האישומים יתר נה.

כמורה. והפרת־אימונים הנערות
 תוצאות את שנתן הכחיש ניב

 עליו. החביבות לנערות רק הבחינה
 פילוסופיית־החיים בגלל כי העיד הוא
 לכל כמעט התוצאות את נתן שלו

 ולעודד להם לעזור כרי התלמידים.
 כעדי־הגנה שהעידו תלמידים אותם.
הדבר. את אישרו

 בית־הספר מנהל ראה אחר במיקרה
 תלמידה עם מתחבק ניב המורה את

 לו והעיר לניב קרא המנהל במכוניתו.
 אני ״אבל כך. להתנהג למורה שאסור
 מיני." עניין בלי בידידות איתה הייתי
רוצה שהיא לי אמרה ״היא ניב, העיד

דותן תובעת
בקטינה מגונה מעשה

ארליך סניגור
ובלילה ביום אותו הטרידו ״הן

 ואני אישית, בעייה על איתי לדבר *
פלמחים, לחוף במכונית אותה לקחתי
 לי סיפרה היא החוף. על לטייל והלכנו
יח־ איתה לקיים רוצה שלה שהחבר
 מאוד היתה היא לעצתי. ושאלה סי־מין,
 התחבקתי אותה להרגיע וכדי בלחץ,

קו כל בלי במכונית, איתה והתנשקתי
חברותי, נורא היה זה אחרת. נוטציה

אחר־כך זה על סיפרתי וגם אחים. כמו
סיפר. אתי," הסכימו והם להוריה, *

 נערות שהרבה לכר מודע היה ניב
בבית־המישפט: אמר והוא בו, התאהבו

 הכרתי ואני בשבילי, אהבה לה ״היה
בה." נגעתי ולא זה את

 אחת מברזל. היה לא ניב אריה אולם
להת לו גרמה וחמודה, יפה הנערות, |

 לי שהיו הכחשתי ״במישטרה בה. אהב
 השמות כל בדוי, שלי(שם עם יחסי־מין 11
 עם או לפירסום) נאסרו התלמידים של 1

 לספר רציתי לא אני אחרות. תלמידות
 דבר בשביל תסבולנה לא שהן כדי זאת, £
 היה זה אילו שגם לשוטר ואמרתי כזה. |
זה.״ על לו מספר הייתי לא נכון, 1

 כי המורה הודה בבית־המישפט
לעשות, ״מה שלי. עם יחסי־מין קיים
כמו היינו קורה. זה בה. התאהבתי אני

 אכלנו לטיולים, יחד נסענו ואשה. בעל
 בכל כמעט לבלות. ויצאנו במיסעדות

 העיד יחסי־מין,״ מקיימים היינו פגישה
 במישטרה אותי שאל ״החוקר המורה.

 בעיני היה זה מצית. לשלי נתתי למה
 עד ירדה שהיא להגיד רצה הוא כאילו

 יחסי־ לעשות צריכה שהיתה כך כדי
 בעיני וזה מתנה, לקבל בשביל מין

 זה את יגיד שהוא רציתי לא ואני זנות,
באמת." אהבתי שאותה שלי, על

נרא בבית־המישפט, שהעירה שלי,
 ב־ שהכיר מזו לגמרי שונה לניב תה

 בחורה היתה שהכרתי ״שלי בית־הספר.
 היתה היא וכאן וחייכנית, שמחה
המ שלי אבל ציין. ונבוכה,״ לחוצה
 בעת גם לדבריו, אותו, לאהוב שיכה

 כי לו להודיע טילפנה היא החקירה.
מבי יצא שהשוטר אחרי מייד נחקרה,

תה.
 לו המיוחס האישום את הכחיש ניב

 ממנו שנפרדה אחרי כי שלי, לגבי
 חשובה, לשיחה איתו תבוא כי ביקש
 לו, התנגדה וכאשר לפרדס אותה לקח
 יחסי־המין כל כי טען הוא אותה. אנס

שלי. של המלא מרצונה היו ביניהם
 מאותה אחרת נערה עם יחסיו על
 הציוני, ״בסמינר כף: סיפר רותי, כיתה,
 רותי. של בחדר הייתי בטיבעון, שהיה
 וכל מיטה, עוד לחדר הכניסו הבנות
 היינו גדולה. אחת מיטה היה החדר
 את לתאר וקשה המיטה, על כולנו

 עד מישחק־ידיים היה שהיתה. האווירה
 ארבע על המיטה על שהייתי כר כדי

 אני סוס. על כמו עליי רכבו והבנות
 נתנה רותי יפה. היה זה אבל בכך, מודה

צי לה והיו סטירת־לחי, בצחוק לי
 אז לי. כאב וזה למכשפה, כמו פורניים
 סטירה עוד לי תיתן שאם לה אמרתי

 נותנת היתה אלמלא אותה. אנשק אני
 היתה לא היא שניה. סטירת־לחי לי

 את הזמינה היא הנשיקה. את מקבלת
זה."

התנ ואת רותי את תיאר המורה
 לקיבוץ אלינו באה היתה ״רותי הגותה:
 בלי וחולצה קצרים במכנסיים לבושה

 במכנסי- הולכת היתה כשהיא חזיה.
 רואה הייתי והצמודים, השחורים שורט

 בוודאי שלה. התחתונים את הזמן כל
 היתה תמיד היא אכל עליי. השפיע שזה
 הכנסתי לא פעם אף ואני מישהו, עם

 ונשכתי שלי לחדר־השינה בכוח אותה
 היא מדוע זאת, עשיתי אילו בחזה. לה

 פעמים הרבה עוד זה, אחרי ובאה, חזרה
שאל. לקיבוץ?" אליי

 עירומים ״הייגו
,,השמיכה! על

 עם סמים בעישון גם נאשם וייס
 ״אחרי כך: על מספר והוא לתלמידות,
 והיה רקדנו, השנה של מסיבת־הסיום

 יחס לי שיש לאילנה, אמרתי מאוד. חם
 ונעשן. אוויר ניקח בואי איתה: טוב די

 ונסענו חברה, עוד איתה הביאה היא
 את פתחנו מטרים, כמה שלי במכונית
סיגריות. ועישנו הדלתות

 נובלס, סיגריות מקבלים ״בקיבוץ
 י לעשן נוהג אני אותן. אוהב לא ואני

 העשן את ולוקח וסיגרים, מקטרת
בש חריפה די אינה נובלס אז לריאות.

לסיג להגיע שאפשר קרוב הכי בילי.
 חתוך ירוק, בדואי טבק על־ידי זה רים,
 זה אבל מסריח, נורא הזה הטבק גס.

טוב. טבק
 נייר לקנות קשה ״במדינת־ישראל

 אז בלתי־אפשרי. כמעט סיגריות, של
 של מסיגריות הטבק את מוציא הייתי

 את הבדואי. בטבק אותן וממלא נובלס.
 מנו־ בעצמי מביא הייתי הזה הטבק
 ערבי פועל אצל אותו קונה או אייכה,
 סם כל או גראס, היה לא זה אבל מעזה.
 סמים, עם רבר שום מעשן איני אחר.

 בלעדיהן, ולא הבנות, עם יחד לא
הזאת.״ בתקופה

 בגלל נפתחה למורה בקשר החקירה
 על במישטרה שהתלוננה אחת בחורה
 גברים. כמה על־ידי בה שבוצע אונס
 כי בתמימות סיפרה עדותה כדי תוך

 זו נערה ניב. המורה עם חשיש עישנה
 להעיר, לבית־המישפט הגיעה לא

 ״היא כיוס. מאושפזת שהיא מכיוון
או־ הגריר הכיתה,״ של האסטרו היתה

בית־המישסט באולם החיילות קבוצת
מיני!־ מגע על־ידי ציונים להשיג צריכה הייתי אילו מתאבדת .,הייתי

באולם חיילת
חתיך!״ ולא זקן ״הוא חתיך!־ ,.הוא

בבית־הסישפט חיילות
 מלא בעיקר קהל. הרבה מושך ניב של מישפטי

וחיילים. צעירות בצעירים, האולם
החיי ביו מישאל ערבו ניב, העיד באשר השבוע,

 בשהן למישפט באו הבנות האולם. את שמילאו לות
 לעיתים מרותקות. וישבו בצבא. במורתן מלוות

עדותו. בדי תוך וציחקוקים קריאות השמיעו
 אותו היכרנו לא פעם ואף מבאר״שבע, ״אנחנו
 באלה." מורים היו לא ״לי אחת, אמרה מקודם,־
מתאבדת, היתה שהיא ואמרה ציחקקה חברתה

 מיני מגע על״ידי ציונים להשיג צריבה היתה אילו
המורה. עם

 נערה העירה זקן,־ וגם חתיך, לא בכלל -הוא
 במבט הביטה גבוהת־קומה חיילת אבל אחרת.
 לו יש אותן. מבינה דווקא ״אני ואמרה: חולמני
 חושבת אני זקן. שהוא ולמרות יפה. כל-כך דיבור
חתיך." שהוא
 לאולם. בחזרה החיילות מיהרו ההפסקה תום עם

המישפט!" את נאחר שלא מהר, ״בואו קריאות תוך

 שולמית לשופטת הסביר והוא ניב. תה
מת הוא ״אסטרו״ במילה כי ולנשטיין

מרחפת. לאסטרונאוטית, כוון
 של אחד במיקרה גם נאשם ניב
 נחקר כאשר בקטינה. מגונה מעשה

 בשם נערה מכיר הוא אם במישטרה,
הס בבית־המישפט זאת. הכחיש אורה,
 בערר שלי תלמידה היתה ״אורה ביר:

 היה י׳. בכיתה היתה היא ימים. חודש
 היא כי בי, מאוהבת שהיא לי ברור

 בגבר מאוהבת שהיא אחד יום לי אמרה
 שהיא הבנתי ואני בהרבה ממנה מבוגר

 קטנה, שהיא לה אמרתי אלי. מתכוונת
 מאוחר נכנסה שהיא לי אמרה היא אבל

 היא ולכן כיתה, ונשארה לבית־הספר
בכיתה. מהבנות מבוגרת יותר

 לא אבל .17 בת שהיא בטוח ״הייתי
 סיפרה היא במפורש. אותה שאלתי
 כל את איתי בילתה שהיא שלה לחברה
 ידעה החברה כי צחוק, היה וזה הלילה

נכון. לא שזה
מל ליחסי־מין איתה הגעתי ״לא

 השמיכה על ערומים שנינו היינו אים.
מכיר שלא אמרתי במישטרה ביחד.

 שבשבילי מכיוון אורה, בשם תלמידה
 לה קראתי ולכן קרן־שמש, היתה היא

 המלא.״ שמה את שכחתי ובכלל ,אור',
 כל של האמיתי הקורבן כי נדמה
 היא ניב. של אשתו אסתר, היא הפרשה

 וב־ נעצר, שבו מהרגע לצידו עמדה
בו. צידדה לעיתונים ראיונות

 כי השבוע, סיפרה בבית־המישפט
הס היא ממנו. להתגרש עומדת היא

 לפני כבר בה גמלה ההחלטה כי בירה
 למיש־ בכלל קשור היה לא ״זה מה. זמן
 הבדלי־מנטליות בגלל זה אלא פט,
האשה. העידה אריה,״ ובין ביני

 בקיבוץ, שני דור היא כי סיפרה היא
 צי־ יש ״לאריה לחיי־הקיבוץ. וקשורה

 להמשיך יכול לא והוא בלב, פור־חופש
 לעזוב אוכל לא ואני בקיבוץ, לחיות

 להתגרש.״ החלטתי ולכן המשק, את
 מכך התעלמה לא אסתר אולם
 ״אבל רב. סבל לה גרס הפרשה שגילוי

 לבוא רוצה שאני זאת,החלטתי בכל
 התנהגותן על ולספר לבית־המישפט

והת אהבה מלאות שהיו הבנות, של
אותנו מטרידות היו הן לאריה. מסרות

 בבגדים מגיעות היו ובלילה. ביום בבית
 כדי מברזל להיות צריך והיה חשופים.

בפניהן.״ לעמוד
 קשריו את להסביר ניסתה גם אסתר

 האבהי בהסר תלמידות עם בעלה של
 ניב מילדיו. הניתוק בגלל לו, שהיה

 ילדים, שני לו ויש בעבר, נשוי היה
 הייתי ״אני איתם. נפגש הוא אין אולם,

הת כאשר ילדים, שני עם אלמנה
 לבן מאוד התקשר הוא ניב. עם חתנתי
 להם והיו ,17 בן היום שהוא שלי, הקטן
 אדם בכלל הוא יפים. מאוד יחסים
ג׳נטלמן." תמיד והוא הרבה. הנותן

ממ ניב של ותלמידותיו תלמידיו
 מגיעים הם במעצר. גם לבקרו שיכים

ומבי ידו את לוחצים לבית־המישפט.
מהמיזנון. קפה לו אים

 ציור לו שלחה התלמידות אחת
 את רואים בציור נעצר. כאשר שציירה

 יוצא אהבה וחץ סורגים, מאחורי ניב
 מנעול את מפלח התלמידה. של מליבה

ניב. של לליבו וחודר בית־הסוהר
■ אלון אילנה
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