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 נסעתי פניי. על חולפת מכונית ראיתי

 נעול כשאני רובוט, כמו בעיקבותיה
 נסעתי עצמית. שליטה ללא הרכב על

 ברמת־ ביתה, חניון עד בעיקבותיה
 הרכב, עם נכנסת היא לאן ראיתי אביב.

במרחק־מה. ריכבי את והחניתי
 הגעתי נכנסה, היא שבו לכיוון רצתי

 והצלחתי אותה משכתי מאחוריה,
 חשוך למקום בכיוון אותה להוביל
יחסית.

 עם אותה והשכבתי אותה הפשטתי
 מסויים בשלב הריצפה. לכיוון הפנים

 את פרשתי ואני לה, שקר לי אמרה היא
מתחתיה. מעילה

 אם פרטים: יותר לשחזר ניסיתי אז
 איבר־ את ליקקתי או אותה ליטפתי

מינה.
 לשביעות החקירה תמה לבסוף

החוקר. של רצונו

 והבושה הפחד
ממגי מגעו

 שבו השני, למיקרה עברנו פה *ץ
ה ת הי  מבוגרת בחורה מעורבת ^/

 היתה שהיא לי נודע החקירה שמתוך
בערך. 35 בת

 נסיעה לקודמו. זהה זה מיקרה גם
 נשית דמות חולף, רכב הביתה, לכיוון ;

אחריה. ואני
 את תופס כשהייתי המיקרים, בכל
 הראשון המישפט הבחורה, או האשה

 מישטרהז" תזוזי! ,אל אומר: שהייתי
דבר. אותו היה שמסרתי ההודאות בכל

כשאני מהרכב, ירדה זה במיקרה גם

 מגיע יבויצה משת במרחק־מה עוצר
 בדרכה הבחורה את תפסתי למקום.

 חשוך, היה המקום לחדר־המדרגות.
 והסכין מישטרה!" תזוזי! ״אל ושוב:

המאיימת.
 בשלב כלל. התנגדה לא זו בחורה

 קיר איזה ליד אותה הצמדתי ראשון
 לה להוריד והתחלתי בחדר־המדרגות,

 כי לי הזכיר החוקר התחתון. הבגד את
מיכנסי״עור. לבשה היא

 יותר קצת אותה לקחתי מכן לאחר
 עצמו, לבניין מתחת הבניין, לעומק

 כשהיא עמוד־בטון. אל אותה והצמדתי
 איכר- את לה וליקקתי ירדתי בעמידה,

 מהיר אונס התבצע מכן ולאחר מינה,
בעמידה.
 לא לה אמרתי האונס בגמר מייר

 כש־ במהירות. ונעלמתי ממקומה לזוז
 ליבי כי הרגשתי חזרו, עשתונותיי

 ישנים שאנשים חשכתי כי עד פועם,
 עמד ממש הוא אותו. לשמוע יכולים

 חזק היה החזה על והלחץ להתפוצץ,
מנשוא.

 כל ניסו העדות, נגמרה כאשר
 לשחזר. ללכת אותי לשכנע הקצינים

 אופן בשום מוכן הייתי לא אני אבל
 הזמינו השתכנעתי, לבסוף לשחזר.

לשחזר. והלכנו מישטרתי צלם
 את האריכו בבית־המישפט, למחרת,

 ואחר־כך ימים, עשרה לעוד מעצרי
 להם סיפרתי זה ביום לחקירות. שוב
נוספים. מיקרים שני עוד על

 רש״י ברחוב היה ראשון מיקרה
 שנים. וחצי כשלוש לפני בתל־אביב,

 בליל- ,העבודה שעות אחרי אחד, לילה
 בדיזנ־ לפניי חלפה וגשום, קשה חורף

אשה. דמות ובה מכונית גוף־סנטר
— 38

 הפנימי הקול כאשר מחשבה, ללא ואני,
 ליל־על־ בעיקבותיה. נוסע אותי, דוחף

מכוני את החניתי תאורה, אין כבד, טה
באי נפגשנו האשה. לכיוון והלכתי תי
 לא כשהיא המידרכה, על מקום זה

 ממנה. כמטר שהייתי עד אותי רואה
 סביב ולפיתה מישטרה!״ ״עיצרי, ושוב:
 לגופה, הסכין את מצמיד כשאני גופה,

 אותה ומוביל אותו מרפה מכן ולאחר
בניין. של הקרובה לכניסה

 והתחלתי עצרתי כלשהו במקום
 לה להוריד התחלתי ומייד אותה, לגפף

התחתון. המיכנס את
 אותה השכבתי ואני דק, גשם היה

 ושם רטוב. עשב בתוך שלה המעיל על
 הראשון האונס מעשה את ביצעתי

התנגדות. שתהיה מבלי בחיי,
 לקחו עדותי, מתן שסיימתי לאחר

 לאגף־הנו־ לאבו־כביר, להפתעתי אותי
ו ומאוורר, גדול תא מקבל ואני ער,

בימ שעות 24 למשך צמודה שמירה
מה.

 מוקדם קמתי ,22.9.86 שני, ביום
 חוסר־אונים. של מזופתת הרגשה עם

 אליו, התרגלתי שכבר התהליך ושוב
 כש־ השלמונים, התחילו אז חקירות.

 ריב־ יום כל לי מביאים בני־מישפחתי
או וממלאים ודיברי־אוכל, רי־מתיקה

 קיבלתי ומעודנת. רחוקה ברכות תי
האפש בגדר שביקשתי דבר כל כמעט
רויות.
האח המיקרים שני על סיפרתי ואז
 טרומפלדור ברחוב האחד שלי, רונים

 ברמת־ והשני לאונס, נסיון בתל־אביב,
 יום שוב החל וכך לאונס. ניסיון אביב,
וחקירות. שיחזורים של מפרך

ברמת־ לאונס הנסיון את שיחזרתי

 מכונית, אחרי עיקוב היה כאן גם גן.
 אחרי ורצתי שלי המכונית את החניתי

 ואני יחסית, מואר היה המקום הבחורה.
 אליה הגעתי וכאשר רצתי, חשיבה ללא
 בבהלה הסתובבה וחצי, כמטר ממש

 גם שמעתי פיתאום לצעוק. והתחילה
 ״מה המירפסות: אחת מכיוון קריאה
קורה?"

 דחיפה, לה נתתי לבחורה, עד הגעתי
 הסיוט חזר ואז מהמקום. נמלטתי ומייד

מעשה. שלאחר
 את לפתתי האחרון במיקרה גם

 ואני להתנגד, התחילה והיא הבחורה
 אותה הובלתי אוטומאט. כמו בשלי,
 גזע־ על אותה השענתי לבניין, מסביב

אותה. לגפף והתחלתי עץ,
 אור נדלק בגבי, שהיה בחלון לפתע,

עו אתם מה שם? ״מי צעקו ומישהו
 משם ברחתי מחשבה, ללא מייד, שים?"

 כנראה זו ונערה בי, רוחי עוד כל
הטוב. למזלי אולי ניצלה.

 חבל כך, על חושב אני כאשר היום,
 הפרעה, לי היתה לא המקרים שבכל
 לעשתונותיי. חוזר. הייתי שמייד מפני
 נתפסתי שלא אני מצטער מכל ויותר
המע בזמן או הראשון המעשה לאחר

 לטיפול והולך ניצל הייתי אז אולי שה.
רפואי״פסיכולוגי.

 תשאלו בוודאי הטיפול, עניין לגבי
 המיקרה אחרי מייד הלכתי לא מדוע

 כל קודם בכנות: ובכן, הראשון?
 הייתי לא המיקרים ובזמן התביישתי,

 הייתי מעשה שלאחר נכון בפוקוס.
 הפחד ואז עצמי, על ונרגז נרעש

 זאת לרופא. ללכת ממני מנעו והבושה
 שעליי מטעויות־חיי, אחת היתה גם

לחברה. המחיר מלוא את עליה לשלם

שיחר
הטירקע מאחורי

מישפחתית תחרות
 אחרי־ 4ב־ שישי, יום בכל כי נדמה

 מרגלית מישפחת נתקלת הצהריים,
 מוסף־ בתוכנית לצפות האם בבעיה:

 שבה החינוכית, בטלוויזיה המוספים
 מרגלית דן הגדול האח מראיין

 סוף־ עיתוני כתבות של גיבורים
 של ב׳ לרשת להקשיב או השבוע,

עו השבועית לתוכנית קול־ישראל,
מר דודי הקטן האח של ושב, בר

גלית.
ק־ לא האחים שבין מסתבר, אבל

מרגלית מראיין
הערות מעיר

מוק התוכניות שתי תחרות. כלל יימת
 התוכנית את מקליט דודי מראש. לטות
ב אחרי־הצהריים. החמישי ביום שלו
 לשידור בתל־אביב, דן נמצא יום אותו

לאול מגיע והוא חדש, ערב התוכנית
 משמיע או כן. אחרי קול־ישראל פני
המוק הקטעים מן ניכר חלק דודי לו

הערותיו. את מעיר ודן לטים,
מוקל מוסף־המוספים התוכנית

 אחרי מייד בבוקר. השישי ביום טת
 את ומפנה לדודי, דן מתקשר ההקלטה

 שבהם מסויימים לקטעים תשומת־ליבו
לצפות. לדעתו, לו, כדאי

 טובים, חברים הם האחים שני
 את לבלות דן נשאר קרובות ולעיתים

 יוצאים והם בתל־אביב, החמישי ליל
ביחד. לבלות

המיקרופון מאחורי
כפור שידור

ההת את בגלי־צה״ל שראו אחרי
 דמיא־ מישפט זוכה לה הרבה עניינות

 ערוץ להקדיש הם גם החליטו ניוק,
 וישירים חיים שידורים שיעביר מיוחד
 8 בשעה החל בית־המישפט, מאולם

בוקר. בכל וחצי
לקול השייכת אי שרשת העובדה  הממלכתית, תחנת־הרדיו ישראל, ו

 מתחילתו, המישפט מהלך את מעבירה |
לגל״ץ. הפריעה לא |

 בערוץ השידור את מעבירים ״הם
מי הסביר באף־אם." ואנחנו אי־אם, | ח  נ
 אנחנו לזה ״נוסף גלי־צה״ל. מפקד שי, |
 מהלך כל את להעביר מתחייבים לא |
 במיוחד מעניינות כרגע המישפט. |
 אנושי, מיסמך שהן הניצולים, עדויות |
 עלינו המוטלת חובה שזו חושב ואני |
 אם למאזינינו. מהלכן את להעביר |

 מעניינים. פחות קטעים יהיו בעתיד
 ההחלטה אותם. נשדד שלא ייתכן
אד־הוק." תהיה

אף־ בערוץ מועבר המישפט מהלך
 חדש: שם גם שקיבל גל״ץ של אם

 בשעות־ משרר ערוץ אותו .2 צה״ל
 לוח־ לפי ,אחרות, תוכניות הערב

התחנה. של המישדרים

קטעים
 הצבאית התחנה של אי־אם בערוץ
 את היום במשך לשדר ממשיכים
הרגילות. התוכניות

מעתיקים לא
 לא בוודאי אחד, אף מחקה לא ״אני

 מולי השבוע אמר קול־ישראל,״ את
 של הבידור מחלקת מנהל שפירא,

 שנכתב למה הגיב שפירא גלי־צה״ל.
 הזה שעבר(העולם בשבוע זה במדור

 צה״ל, גלי מעתיקים לפיו ),25.2.87
 אמנות, לענייני יומן מקול־ישראל

 השעה, באותה התחנות בשתי שישודר
בצהריים. 1

 היום מן החל המשורר היומן, את
ת מגישים ב; ברשת הראשון ענ

 ואירים מסקין יובל דוידוב,
לביא.
 יוצאי הם האלה המגישים כל ״הרי
 בטוח אני ״לכן שפירא, המשיך גל־ץ,״

 ואני מצויין, יהיה שלהם שהמגאזין
 יהיה שלנו שהמגאזין משוכנע יותר

 הרי חיקויים, על מדברים ואם מצויץ.
 תוכניות יותר העתיק קול־ישראל

להיפר.״ מאשר מגל״ץ

הרשות בתוככי
 ימות החולה
אינטליגנטי וחמור
 הוועד־המנהל, שישיבת למרות

 היתה השבוע, השני ביום שהתקיימה
פנינים. כמה בה היו רצינית,

הש את וביטל דן הוועד־המנהל
 יו״ר לשעבר ©דירי, ציון של עייתו

 מעבודתו, שהושעה ועד־הטכנאים,
 לפני המירקע להאפלת שגרם אחרי

 אך בוטלה, אומנם, השעייתו, חודש.
 עד תשלום ללא בחופשה יישאר האיש

 עובד מקבל התקנות, לפי יום. 60
 לעומת החודשי, מהשכר חצי מושעה

 בחופשה־ללא־ הנמצא עובד זאת
כלל. שכר מקבל אינו תשלום

 בראל, יוסח אמר הישיבה במהלך
 ״אנחנו בערבית: הטלוויזיה מנהל

 לעסוק וממשיכים בסימפטומים עסקנו
ואם עצמה, במחלה ולא בסימפטומים

 החולה בסימפטומים, לטפל נמשיך
ימות!״

 התכוון עצמה המחלה על בדברו
 בטלוויזיה המרכזיות שהבעיות בראל

 והתוהו־ובוהו בניהולה הקשיים הם
בה. השורר

 ״כשהט־ לו: ענה פלג ישראל
רוקח.״ צריך במרקחה, לוויזיה
 לימודי שסיים לבראל, התכוון פלג
במצריים. כשהיה עוד רוקחות
 אמר: להשעיה, שהתנגד ברון, נתן

 בראי עצמי על להסתכל אוכל לא ״אני
 בישיבות ההשעיה. את נבטל לא אם

 חמור רק כי נאמר הוועד של קודמות
 חמורים ראיתי דעתו. את משנה לא

גדו יותר וחמורים דעתם, את ששינו
יום.״ כל דעתם את ששינו לים

 נחשב ״אני לו: ענה עמור שאול
אינטליגנטי...״ לחמור

מרוסקת מכווית
השי רשות סמנכ״ל עמר, עמרם

 מכונית קיבל כוח־אדם, לענייני דור
לשימו הרשות, של המכוניות ממאגר

ימים. חודש למשך האישי שו
 בתאונת־דרכיט מעורב היה עמר

 הפרטית. מכוניתו כליל התרסקה שבה
 ובני־מישפחתו הוא יצאו המזל למרבה
 שיקבל עד מהתאונה. ושלמים בריאים

ה מחברת־הביטוח, אחרת מכונית עמר
 לרשותו. מכונית רשות־השידור עמידה

 תוספת קיבל לא זאת, למרות אבל
 שילם ואף המכונית, עבור למשכורתו

רמי־שימוש.
 מכוניות מגיעות אין התקן, לפי

 צנגן. ויוחנן עמר הסמנכ״לים, לשני
 רק הרשות מן רכב מקבלים הם

 מחוץ לנסוע צריכים שהם במיקרה
 תוספת מקבלים הם אין אז וגם לעיר,

לדלק. במשכורת
התמר האחרון בזמן מעורר עמר

 בתוקף ברשות. בכירים בקרב מרות
ב המיכרזים על אחראי הוא תפקידו

הדור כאלה על גם השאר בין רשות.
 אקדמית. השכלה המתמודדים מן שים

 אין הבכירים, טוענים עצמו, לעמר
תעודת־בגרות. אפילו

ג ו £ סרגדפטי ענ

מקולקלת) חתונה
§ החתוכה. הסרט כי שעבר הרביעי ביום הודיע בטלוויזיה הקריין

 | הצופים. מן רכים טכניות. מסיבות ישודר לא אלטרן, וברט ר של בבימויו |
 1 לא מדוע הכינו ולא התאכזבו זה, בסרט לצפות כדי במיוחד כבית שנותרו |
| הסרט. שודד §
 | הסרט היד. אז נם חודשים. בפה לפני אירע רומה שפיקדה מסתב! 1
 1 עותק שלחה חברת־ההפצה שודר. לא או וגם בלודדהמישדדים, משובץ |
 ן הטכנית, איכותי בגלל כי והחלימו בסרט צפו בטלוויזיה לטלוויזיה, |
 | לחברודההפצה. שפנה מי פנה לשידור. ראוי אינו לידיהם שהגיע העותק |

יותר. טובה באיכות חדש. עותק וביקש העותק את להט החזיר
| הפעם גם אד בליח־המישדדיס. שוב שובץ והסרט הגיע, אכן הדש עותק

 ן הטכנית שאיכותו והחליט בסרט שצפה מי היה ששוב מכיוון שודר, לא
| לקויה.

 אותו והחזירו נבהלו הראשונה• תמונתו את וראו בסרט כשצפי הישראלית,
השנית בפעם גם קרה כך לחברה.
קולנוע, בענייני לטלוויזיה המייעץ והמומחה המזל, איתרע לזה נוסף

ו, דן י נ י  למי להסביר, היה יכול ולא הפעמים, בשתי מהארץ נעדר פי
אלטמן. של סירטו להיראות צריך שכך שצריך,
פעמיים. הפסידו הצופים וכך

 רם** חרבו? אחד גשום חווו ״בדיד
 ררא ואני, אשה. ומוח ובה מנונית

שו מחשבה, א  דוחו הפנימי הקור נ
 ער נפגשנו בע־קבותיה. נוסע אות׳,

 הסנין את הצמדת■ המידונה...
 זה רבנייו..■ רנניסה אותה וחוברת׳

שעשיתי...״ הדאשון המיקרה היה

2583 הזה העולם


