
 שאתה לי הודיעו השופט מלישכת
זכאי."
 לא אני שלה הבאות המילים את
 ללב. עמוק לי נכנסו הם לעולם. אשכח

 להתחיל יכול אתה ״מישל, אמרה: היא
 מישל להיות תחזור מחדש. החיים את
פעם!" כמו

 התחלתי לה. לענות יכולתי לא
 כמו בכיתי כן. התרגשות. מרוב לבכות

 הפרחים לחנות הלכתי אחר־כן־ ילד.
 בגובה זר־פרחים ללידסקי ושלחתי

מטר. שני
 עצומה. הקלה מרגיש אני עכשיו

 הלב, בתוך ברזל גוש לי היה כאילו
 אחרי בדרך־כלל, נעלם. הוא ועכשיו

 לא. אני עייף. מרגיש בן־אדם מילחמה
 כאילו כוח, המון לי שיש חש אני

 זריקת־מרץ. לי הזריקו
מישל. של סיפורו בא* עד

 הפרשה, את מסכם הוא וכיצד
 טלי את אפגוש ״אם מנקודת־מבטו?

 כעס לי אין אליה. אתייחס לא ברחוב,
 במיש־ שהתלוננה היא לא זו כלפיה,

 למה אחד, דבר מבין לא רק אני טרה.
אותי? שיקרה היא

אחרות: בחורות לפני מתחנן ״אני

 מדי כדורי־הרגעה, על חייתי בבית.
 בודדים, לקוחות בבית קבלתי פעם
בקושי. להתפרנס הצלחתי מהם

 שיום עד חודשים, שיבעה כך חייתי
 את לתפוס חייב שאני החלטתי אחד

מחדש. ולהתחיל בידיים עצמי
ופ לחובות נכנסתי כספים, לוויתי

 בן־ ברחוב הפעם מיספרה. שוב תחתי
יהודה.

הש מאפס. הכל את שוב התחלתי
והשת סמוך, מבית־קפה כיסא אלתי
 עדיין בכל־זאת,- שבורה. במראה משתי

שיג למסלול־חיים להכנס יכולתי לא
 רבץ המיקרה. על חשבתי הזמן כל רתי.
בעילת־קטינה. של הכתם עליי

ה מעליו הוסר לאחרונה רק
כתם.

 למישל התקשרה שבועיים לפני
 לו: הודיעה לידסקי צבי של מזכירתו
 זכאי:״ אתה ״מישל,

 כשהוא מאוד מתרגש מישל
זה: כרגע נזכר

 ומרוב מאמין! לא אני לה: אמרתי
הטלפון. את ניתקתי התרגשות

 אמרה והיא שוב, התקשרתי אחר־כך
אבל ניתן לא עדיין ״פסק-הדין לי:

שלה והכרזה )16 (בגיל ויגלר דוגמנית
בי!״ נוגעים שהם אוהבת .אני

כפרשה) קשורה (שאינה ולקוחה ארום כפר
התמוטט!״ - ידיי בשתי שבניתי מה .כל

תשקרו!״ אל בפח. גברים תפילו אל
 לומר: מה למישל יש לגברים וגם
 צריך בחורה, עם ששוכבים לפני ״היום,
 לא אני כן, כן, תעודת־זהות, לבקש
 עוד אתקרב לא אני בצחוק! מדבר

 תעו־ את קודם שאבקש מבלי לבחורה
שלה.״ דת־הזהות

ב מחייך הוא האלה הדברים אחרי
 חייבים ״היום ואומר: הראשונה פעם
 יחסי־ כל לפני קונדום. — משהו עוד
 ותעודת־זהות. קונדום שיהיו צריך מין
נכנ־ השני ובלי מתים. הראשון בלי

* ״ * - ז . . ת / ח ת 14ל־ מ
 במוסקווה נעצר שנים כמה פני ^
 קניג קרלוביץ ואלדימיר הד״ר /

קטינה. בעילת של בחשד
 כירורגית מחלקה מנהל היה קניג

 מעולה כרופא ושמו גדול, בבית־חולים
 יום ברית־המועצות. רחבי בכל יצא
 בבית־החולים לטיפולו הגיעה אחד

 יש כי שהתלוננה ,15 בת יפהפיה נערה
בשד. גוש לה

 הנערה הורידה בחדר, לבד כשהיו
 לשכב הרופא את ופיתתה החולצה את

איתה.

לדתיים!״ מס .חוקבכלא!״ שנים המון .זה

 הדבר נודע המיקרה אחרי ימים כמה
 היה הוא היפה. המפתה של לאביה

בדר רבים קשרים ובעל אלוף־מישנה
 חמתו הדבר, לו כשנודע גבוהים. גים

 וזה הרופא על התלונן הוא בו, בערה
מייד. נעצר

שה הרופא הוכיח המישפט במהלך
ומ בקיאה שהיא אותו, פיתתה נערה
איתה. שכבו לפניו ושרבים במין, נוסה

לו. עזרו לא הללו הטיעונים כל
 שנות־ 15ל־ ונשלח אשם נמצא קניג

מאסר.
 סעיף כבד. פחות קצת העונש בארץ

 משנת בחוק־העונשין (א) 347 מיספר
 מלאו שלא אשה ״הבועל אומר: 1977

 דינו אשתו, איננה והיא שנים, 17 לה
 ואומר, ממשיך החוק שנים." 5 מאסר

 שנים 16מ־ פחות בת קטינה שהבועל
שנות־מאסר. 14 דינו

 לקיים החוק אסר 60ה־ שנות עד
 .16מ־ פחות שגילן נשים עם מיני מגע

 הדתית, הכנסת חברת של יוזמה על־פי
שונה. הוא סנהדראי, טובה

 בישראל כיום, אם השאלה נשאלת
ב מבלות 15 כשבנות ',87 שנת של

 ,20 כבנות ונראות לבושות מועדונים,
 חריפים משקאות שותים כשבני־הנוער

ה כזה במצב האם — בלוי ומעשנים
 הציבור שאין גזירה בבחינת איננו חוק

בה? לעמוד יכול י
 לצילום, סטודיו בעל עשת, צביקי

 בנות רבות דוגמניות מגיעות שאליו
 יש מיותר. הזה ״החוק טוען: 16ו־ 15

 והן לסטודיו לכאן שמגיעות ילדות
 שוכבות הן בתולין. זה מה מזמן שכחו

 לגיל מתחת זה את עשה וחלקן חופשי,
14.

 מפתה שבחורה פר לא ממש ״זה
 מלאה הכרה מתוך זאת ועושה גבר,

 הוא שמתפתה והגבר — חופשי ורצון
 היום של הילדות בעונש. הנושא זה

 הן מה מאוד טוב ויודעות דיין, מבוגרות
 צריכות לא הן רוצות. הן ומה עושות

עליהן.״ שיגן חוק
 התיכון בית־הספר מנהל גולן, משה
בנע נתקל ״אני בחוק. תומך אנקורי,

 ״בחורות אומר, הוא יום־יום." הללו רות
 פרי־ עדיין הן בית־הספר בגיל צעירות

נע לפתות מאוד קל בוגר לגבר בוסר.
 חיצוניים בדברים או בכסף צעירה, רה

 הליבראליות למרות היום, גס אחרים.
לחוק. מקום יש והפתיחות,
ה של הבנות על החיצוני ״הרושם

 יותר לא בכלל הן מוטעה. הוא יום
 בפנימיות פעם. של מהנערות מבוגרות

בגילן." אמהותיהן שהיו כמו בדיוק הן
 אלוני שולמית חברת־הכנסת ואילו

 חוק." איננו ״החוק נחרצות; טוענת
רבים כמו הזה, ״החוק מסבירה: גם והיא

₪ 0כר שי 138 בעמוד (המשך

גולן בית־ספר מנהל
לחוק!״ מקו□ .יש

אברמסון סכסולוגית
להיענש!״ צריכה הצעירה .גם

37




