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 את לראות רוצה ״אני להם: אמרתי
 לי אמרו הם לבכות. והמשכתי אלי,״
 אתה מה — ובכלל בלתי־אפשרי, שזה

לזה? קשור
 אותך, לראות רציתי כל־כך אלי!
 או לדבר לעשות, מה אותך לשאול

לשתוק?
 האם איתך, יקרה מה יותר פחדתי
 אני אם בך להתנקם ינסה אלפונסו

 ואז לדבר. לסרב המשכתי נגדו? אדבר
 אני אם ושאלו אותי, והרגיעו ישבו הם

 מכירים. אנחנו זמן וכמה שלך חברה
 טובים, מאוד ידידים שאנחנו סיפרתי

 שאלו הם .14 מגיל אותך מכירה ואני
 אני כי עניתי. ולא הכרנו, איך אותי

 החלה איך שלהם עניין לא שזה חושבת
בינינו. ההיכרות

 קרה מה אותי לשאול ניסה שוב ואז
 זה האם אדבר, אם אותם: שאלתי בעצם.
 שאתה לי הבטיחו הם בך? לפגוע עלול
אספר אני אס אלא מזה, תדע לא כלל
לד•

למפקד־הכלא. וסיפרתי ישבתי אז

 עם קשר לי שיש זה איך אותי שאל
 אליך. התכוונו שהם הבנתי נרקומז?

 בצורה עליך שדיברו לי כאב נורא
כזאת!

 לדעתך האם אותך, שואלת אני אלי,
 למיש־ סיפרתי כאשר בשכל עשיתי

 שמא או הניסיון־לאונס, על טרה
לשתוק? צריכה והייתי טעיתי

 את תרגיש שלא לי תבטיח אלי,
 יודעת אני שקרה! במה אשם עצמך

לומ מטעויות אבל שטות, שעשיתי
 בלי מזה שיצאתי שמחה ואני דים,

גופנית. להיפגע
כוכבה. של מיכתבה כאן עד
 עילום על גם לשמור המבקש אלי,

 פניה כוכבה של למיכתבה צירף שמו,
 הוא בתי־הסוהר. שרות לנציב שכתב

 כוכבה, של סיפורה על במכתבו חוזר
 הקצינים נגד היא טענתו ועיקר

 ״זה נרקומן. הוא כי לנערה שאמרו
 בכל לעמוד מוכן שלה הידיד שקר!

 ולא נרקומן לא הוא כי שתוכיה בדיקה
שלו האישי בתיק כתוב לא זה בזה. היה

 וביקשה מבחוץ אליו פנתה היא שם.
לאסיר. מיכתב עבורה שיבריח

 מוכן שהוא לה אמר אלפונסו
 הגדר על לטפס לה הציע הוא לנסות,

 הנמצא מע״ץ, של לחצר נכנסה והיא
שם.

 קצין־הביטחון הבחין רגע באותו
 בתיק תינאווי, עלי כלאי הכלא, של

 ועורר גדר־מע״ץ ליד שהונח החיילת,
 הבחין למקום כשניגש חשדו. את

 האסיר, עם ומשוחחת העומדת בחיילת
 קצין־הביטחון גדר־הכלא. כשביניהם

 הכלא אל והביאה לצאת ממנה ביקש
המעשה. פשר לברר כדי

מנהל־הכלא, עם הופגשה החיילת
בהתנה שחשד נגר, זאב גונדר סגן

 טענה הכלא מנהל עם בשיחה גותה.
 כדי מגונה.■ מעשה לה הציע שהאסיר

 למישטרה נגר התקשר ספקות להסיר
 שהמשיך וקצין־מישטרה, ניידת וזומנה

 נמשכה שערך החקירה הטיפול. את
מעמד. באותו שעות שלוש

מבול־ נשמעו החיילת של דבריה

החיילת של מיכתבה
איתך!״ לשכב לי תתני שלא עד מכאן, תצאי לא ״את

\

 חוקר הזמינו אחר־כך רשם. והוא
 לו סיפרתי ושוב כפר־יונה, ממישטרת

 שהדבר לי הבטיח והוא עליי, עבר מה
להוריי. יגיע לא

 שעות, חמש לפחות במישרד ישבתי
 הזמן כל אותך! לראות מתה והייתי

 אלי." את אסבך לא ״שרק חשבתי
 בכלל למה למשל: דברים, המון חשבתי

 מתנתק לא אתה למה פה? אתה
 יותר בכלא האם הזה? המסריח מהעולם

 אדם מלהיות עריף זה האם לך? טוב
סופית? הזה העולם את ולעזוב חופשי
 ובוכה יושבת שהייתי רגעים היו

 מה וחושבת בתיקרה מביטה ואחר־כך
 היית מה נאנסת? הייתי לוא קורה היה

 עצמך? את מאשים היית האם מרגיש?
עכשיו? איתך יקרה ומה

שבקו בהלם, והייתי פחדתי כל־כך
 קפה, שמגיש אסיר שם היה דיברתי. שי

 פירות לי והגיש מאוד לי דאג והוא
 לאכול מסוגלת הייתי לא אבל ועוגה,
 ועישנתי. קפה שתיתי רק כלום,

נוראים. כאבי־ראש לי היו רע, הרגשתי
 והוא קצין־מודיעין הגיע אחר־כך

 לך להעביר ניסיתי אם אותי שאל
 בריוק ידעתי ממיכתב. חוץ נוסף משהו
והוא שלא. ואמרתי מתכוון, הוא למה

 שימוש או סחר על פלילי תיק לו ואין
כותב. הוא בסמים,״

 אסיד
ד ^ צ ח ג

רי ח  מיכתבה את שקוראים ^
 מתפלאים הנערה, של ללב הנוגע

 המסוגר בגבר כל־כך התאהבה כיצד
 מביע אינו הוא שלו. הקטן באגו כולו

 שאירע הנורא המיקרה על זעזוע
 שהפיצו ב״דיבה" מעייניו וכל לנערה,

הסוהרים. נגדו
 בתי־הסוהר, שירות לדובר פנינו
 על תגובה לקבל כדי מלכה. שימעון
 כוכבה. של סיפורה

מלכה: שימעון מסר
 לשער חיילת הגיעה ספטמבר בסוף

 השוער אסיר. לבקר במטרה הכלא
 את לבקר תוכל לא כי לה הסביר
 קצר זמן לפני רק שחזר האסיר.

מחופשה.
 והגיעה המקום את עזבה החיילת

 אסיר בית־הסוהר. של הדרומי לצד
 ,1955 ■ליד בוחניק, אלפונסו בשם
היה בחצר, להסתובב רשות לו שיש

 נגר זאב משונה. והתנהגותה בלים,
 והתברר הצבאית, למישטרה התקשר

 ביקשו שם מהבסיס. נעדרה היא כי לו
אותה. ישחרר הוא כי

 החיילת טענות כי עלה מהחקירה
 נסיון או מגונה, מעשת לה הוצע כאילו

 דמיון, אלא אינו מגונה, מעשה לעשות
 העובדתית. המציאות עם קשר לו ואין

 קצין־המישטרה של הבדיקה לאחר
 להגשת אפילו מקום אין כי הוחלט
תלונה.
 בתי־ שירות דובר תגובת כאן עד
הסוהר.
 הוסיף בוחניק האסיר של עברו על
 על בבית־מישפט נידון ״הוא מלכה:
 עונש־ כך על ומרצה לאונס, נסיון

 מטופל הוא שנים. ארבע של מאסר
 ונחשב אררי, רפי ח"כ ירי על אישית
 גורמי כל את קיבל הוא טוב. לאסיר

 נערכה בוחניק האסיר על השיקום.
 לטיפול כנושא בטלוויזיה, כתבה מזמן

שיקומי.״
 של מיכתבה מקריאת כי לי נראה
 וגם כולה האמת מתבררת החיילת
 ולמיש־ למנהל־הכלא שגרמו הסיבות

והת מבולבלת היא כי לחשוב טרה
משונה. נהגותה

ד׳ _ כ ל ■ ן1אל א

י1הו במדינה
ריעות

להינשא רוצה היא אולי
 של המסר הוא מה

המאופרת, הצעירה
 בתנוחה כמיס׳ השוככת
שכיכה־כריעה? של

 היתה זאת במים!״ מתרטב לא ״ג׳ינס
 מסע־ למראה אחד אדם של המסקנה
 הופיעה שבו בול־גיינס. של הפירסום

 גלי־ בין כורעת כשהיא נאה, צעירה
הים.

אח לאנשים במרומז. ארוטית
 מסע־ על שונה דיעה היתה רים

 דו־ על מחו רבות נשים הזה. הפירסום
 את שעיטרה הסיסמה. של המשמעות

 נוגעים שהם אוהבת (״אני הפירסום
 באמת שהיצרן מאוד ייתכן כי ואם בי!״)

 שהם אוהבת הצעירה כי התכוון
 הרי בעורה, נוגעים הג׳ינם) (מיכנסי
 את בסיסמה ראו המוחות הנשים

 במרומז, הארוטית השניה, האפשרות
דווקא.
 היצרן כוונת היתה שלא מה אך

 במשך יפה. עלתה היא והפירסומאי,
 בארץ, הבול־גיינס שווק מאז השנה,

תחילת עם מייד בטיפטוף. נמכר הוא

גלגלים על בנק
ב ^ בי א  במכו־ שוטרים חשדו תל־
 היא פן נטושה, להם שנראתה נית ■4

 תא־ את בזהירות פתחו ממולכדת,
 השאר, בין בו, וגילו שלה המיטען
 מארקים 6,700 דולארים, 162,812
 1000 שטרלינג, לירות 1,711 גרמניים,
 ספרדיות, פזות 500 ירדניים, דינארים

 לירות 111 צרפתיים, פרנקים 240
שווייציים. פרנקים 50ו־ מצריות

★ ★ ★

פה יהיה גדול רעש
ב ^ בי א  לב־ למכירה, הוצעו תל־
 העץ לסביבוני בנוסף החנוכה, בור ^

 גם המסורתיים, היצוקה והעופרת
 בעלי הרחוק, המיזרח מן סביבוני־יבוא

 סביבונים מאור: מיוחדות תכונות
 סביבונים מאירים, סביבונים מצלצלים,
 סתם. מרעישים וסביבונים מזמזמים

★ ★ ★

יסריח שלא רק
 סל־המיצרכים, את גילו צה״ל ^

מש להספיק צריכה שלרכישתו
 של שקלים) 56,448( החודשית כורתו
 היתר, בין והכולל, בשרות־חובה, טוראי

בקבו־ 16 רובשניות, 20 סיגריות, 21

מודעת־המחלוקת
מתרטב? מתכווץ!

 נוצר במחלוקת. השנוי מסע־הפירסום,
גובר. ביקוש

איגוד־המפרס־ לתמונה נכנס וכאן
 יותר מימצאים לקבל שביקש מים,

 מודעת־ כלפי דעת־הקהל על מוסמכים
מר האיגוד ביקש כך לשם המחלוקת.

 דעת־ לחקר פורי מכון מנהל גיל, פאל
 מידגם בקרב מישאל לערוך הקהל,
 גברים 1200( האוכלוסיה של מייצג
 והשכבות). הגילים מכל ונשים

דבר אחד. לכיוון מתוכנת
 שהמודעה היה גיל שגילה ראשון
 כמעט תשומת־לב: ספק. ללא 'עוררה,

 המודעה, את ראו האוכלוסיה מן 5051.
 רבה כהצלחה הנחשבת עובדה

בפירסום.
 הצליח הפירסום כי גם גילה גיל

להע אמור שהיה המסר את להעביר
 בפירסומת שהמדובר הבינו 4991. ביר.

למיכנסי־ג׳ינס.
 צדה עינם את אחרים. גם היו אך
 היטב המאופרת הצעירה רק כנראה
 אלה שלה. הכריעה־שכיבה ותנוחת

 לתמרוקים, בפירסומת שהמדובר סברו
 לקצף־אמבטיה: או לסבון לשפתון,

 לאזהרה (או בים לרחיצה למיזרנים:
בים). טביעה־ מפני

 עוד שהתעמקו כאלה היו לידם
 שג׳ינס הוא שהמסר וסברו בנושא, יותר
 שג׳ינס לחילופין, או, במים, נרטב אינו
במים. מתכווץ אינו

 לכת: שהרחיקו כאלה גם והיו
 בה, שנוגעים אוהבת שהצעירה מכיוון

 (כלומר: להינשא מבקשת היא אולי
מודעת־שידוכין). זאת היתה

 שראשו הנשאלים, אחד הגדיל אך
 הוא בלבד. אחד לכיוון כנראה מתוכנת

 ״הכלכלה בפשטות: המסר את הבין
המיכנסיים!״ את לנו מורידה

 באוטובוס נסיעות 12 קל, משקה קים
 שתי גפרורים, קופסות חמש עירוני,
 סכין־גילוח משחת־נעליים, קופסות

דיאודוראנט. מיכל וחצי אחת
★ ★ ★

אביו? היה מי
 הנג־ הקיבוץ ילדי גילו רביביכ ךי
 שחנתה עורבים להקת בתוך בי, ^
 ולקחו יוצא־דופן עורב הקיבוץ, ליד

 לבקן עורב זה היה חסותם: תחת אותו
 וכחול־עי־ ורוד־מקור לבן־נוצות, —

ניים.

★ ★ ★

הדעת ער מתקבל
 בפינה יומון, פירסם תל־אביב ^
 העמוד של העליונה השמאלית *1

 ״פולארד בכותרת ידיעה שלו, הראשון
 ומייד, חודש!״ בכל דולר 2.500 קיבל

 את שנשאה נוספת, ידיעה מתחתה
 ! למש־ כסף אין ״בקופת־חולים הכותרת
כורות!״

★ ★ ★
 שריר את להוציא

הכובע מן
 לישכת־ מנהל הודה לונדון ^
 הישראלית הממשלתית התיירות *1

 שלו, מסע־ההסברה מסמר כי במקום
 לישראל, הבריטית התיירות לעידוד

 פעלוליו בזכות שאולי הקוסם, הוא
 האיים מן התיירות השנה עלתה
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