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טובות לחברים ,אולם פחות מזה למיס־
פחה .היא גמצאת הרבה במוסך ,ולאו
דווקא בגלל תיקונים גדולים.

• סכום ה ס פ ח ת 5 -
מכונית שמתאימה מאוד לכל בעל
בית .זוהי מכונית מסתגלת• אין צורך
לתקן אותה ,אין צורך לשנות .כפי שקו 
נים אותה כך היא תשאר .היא מכונית
המהנה את בעליה ,נוסעת סוב ,ואינה
צורכת הרבה דלק .זו מכונית נהדרת .גם
יפה ,גם נוחה ,אבל לא מנקרת עיניים.
יש בה רק חיסרון אחד גדול :היא עלולה
להיות קורבן לגניבות .זוהי המכונית
הנגנבת .זהו המזל שלוז .כל פעם היא
נעלמת ,לעיתים קרובות היא גם נמצאת.

• סכום הספרות 6 -
מכונית קצת עצלה ,אמה אוהבת נסי 
עות ארוכות מדי .היא מכונית יפה .בעל
המכונית מקשט אותה ,תולה עליה את
כל הקישוטים האפשריים .יש בה ריח
טוב ,ונעים להמצא בה ,אם כי היא קצת
קיטשית .במכונית הזו עושים הרבה
אהבה .היא טובה לזוגות שאין להם
איפה להתחבק ולהתנשק.
זו אינה מכונית יקרה ,אבל היא מוח
זקת טוב .לעיתים קורה שבעלי המכונית
נקלעים למריבות על הכביש או בגלל חנ 
ייה .בדרך כלל זה לא באשמתם ,אבל
משום מה הם מוצאים את עצמם רבים,
או שכועסים עליהם שלא בצדק.

• סכום הספרות 7 -
מבחוץ היא מאד שונה מאשר מבפ
נים .זוהי מכונית מטעה .מכונית בלוף.
לפעמים היא מאוד מפוארת חיצונית
ונשפותחים אותה רואים הזנחה איומה.
לפעמים ההיפך הוא הנכון .היא נראית
מוזנחת ומבפנים היא מפתיעה .מסתבר
פתאום שהמנוע הרבה יותר חזק מהמ
צופה ,ושהיא יכולה להפתיע לטובה.
במעט תמיד יש בה בעיות של נזילה.
המים ברדיאטור ,או דלק שנוזל ,או בע 
יות באספקת הדלק  -בל מה שקשור
בנוזלים .לעיתים זוהי מכונית שגשמים
נכנסים אליה מלמטה ומלמעלה .מי שלא
אוהב בעיות עם נוזלים לא כדאי שייקח
אותה.
לעיתים קרובות מחזיקים אותה אנ
שים שאינם נשואים או שעברו עליהם
כל מיני טרגדיות מישפחתיות.

• סכום הספרות 8 -
מי שקונה אותה מובטח לו שיעבוד
קשה .זוהי מכונית הקשורה בכספים.
אנשים שמחזיקים אותה הם בעלי אמצ
עים או שעומדים להיות כאלה .אך המ
חיר הוא גבוה .אנשים הקשורים אליה
הם חולים ,או שעברו תאונה ,או שהם
בודדים ונוטים להיות מדוכאים.
זו מכונית לבעלי עסקים .מי שנוסע
בה מצליח בעסקיו ונוסע הרבה לצורך
עסקים .מי שמחזיק אותה נמצא בתקו
פה שבה הוא עובד קשה ,אך רואה ברכה
בעמלו .בעל המכונית איט ידידותי .דב 
רים מתקלקלים בה ,אך לא מדובר
בקילקולים רציניים.

• סבו□ הספרזח -

9

מכונית חמה ,לוהסת ועל פי רוב כהה.
בקיץ אי-אפשר להיכנס אליה .בעל המ 
כונית הוא בעל מזג חם ,מעורב בקט״
טות ,בתאונות ,במריבות ובנהיגה פרו
עה וחסרת־אחריות .יש בה כעס ,מרי
רות וממנה יוצאות קללות בשטף .גם
אליה נשלחות קללות ללא רחמים ובצ 
רורות.
המכונית עצמה חזקה ומסוגלת לגמוע
מרחקים ללא בעיות ,אלא שהיא ממה 
רת להיכנס לצרות ולבעיות ,ולכן היא
חבוטה .הפנס שבור ,מקומות רבים בה
מקומטים או שהצבע ירד .זוהי מכונית
שנוסעת הרבה בלילות .בעל המכונית
עובד קשה ואין לו זמן לישון.
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כאשר בא לקבוע את העונש .״ כאשר המתלו
ננת עצמה נוטעת בלבו של הנאשם את התחו
שה כי היא ממש הולכת לקראתו בכל מיש-
חק־האהבה ,מן הצדק שהעונש יהיה מתון'.
ארגוב נידון לשנת מאסר בפועל ,ולשנתיים
מאסר על־תנאי.
לעיתים מצליח הנאשם להשיג הוכחות
חדשות על המתלוננת רק אחרי הרשעת הדין.
כך היה במיקרה של זרו קובו ,צעיר יפה־תואר
ותעשיין מצליח.
כאשר אשתו היתה בחו״ל ,לקח בטרמפ
צעירה נאה ומעניינת .הם שוחחו וקבעו פגי
שה נוספת .היה ברור שקיימת ביניהם משיכה
מינית הדדית .הם בילו ערב נעים במיסעדה,
ובדרך הביתה ,אחרי חצות ,קיימו השניים
יחסי־מין במושב האחורי של המכונית.
קובו טען שהצעירה הסכימה ושיתפה פעו
לה ,ואילו הצעירה התלוננה ,שהוא סטר לה
והכריח אותה לקיים יחסים .למרות שהמיקרה
היה גבולי ,השתכנעו השופטים כי הנערה
דוברת אמת ,והרשיעו את קובו באונס .על
קובו הוטלו שתי שנות־מאסר בפועל.
קובו לא השלים עם הרשעתו .הוא שכר
חוקרים פרטיים ,שעקבו אחרי המתלוננת וש־
הצליחו לצלם אותה עוצרת טרמפים ועולה
למכונית נהוגה בידי גבר זר ,למרות ההלם
שנגרם לה ,לדבריה ,מהאונס של קובו .בעיר-
עור הוצג לפני בית־המישפט סרט המראה
התנהגות זו ,והשופטים החליטו להפחית
בעונשו של קובו.

טבעת
מזוייפת

** שה ברדה היה בר־מזל עוד יותר .הוא
 ₪1ו הצליח להשיג ,בין ההרשעה לעירעור,
ראייה שגרמה לזיכויו בית־המישפט העליון.
בררה נאשם באונס של צעירה שהכיר כא
שר לקח אותה בטרמפ .חודשיים אחרי כן נפג
שו השניים שוב ,במיקרה ,בתחנה המרכזית
בתל-אביב .היתה זו דווקא הבחורה שפנתה
לבררה והזכירה לו את היכרותם.
הם נסעו לבילוי משותף ,כאשר הבחורה
נועצת את עיניה בטבעת יקרה על אצבעו של
הגבר .הטבעת היתה זולה ,שווייה היה 200
לירות בלבד ,אבל היא נראתה כעשויה זהב
ויהלומים .כאשר שאלה הבחורה מה ערך
הטבעת התרברב בררה ואמר שהיא שווה 200
אלף לירות .היא ביקשה לענוד את הטבעת
וקיבלה אותה.
השניים קיימו יחסי־מין ,ולמחרת התלוננה
הצעירה על אונס .בית־המישפם המחוזי,
ששמע את עדותה של המתלוננת ,האמין לה.
בררה הורשע ונידון לחמש שנות־מאסר.
סניגורו ,עורך־הרין משה רום ,המשיר לח
קור בעניין ושלח חוקרים פרטיים לעקוב
אחרי הצעירה .לפני מועד העירעור התברר
כי לפני שהצעירה התלוננה במישטרה ,היא
טרחה ובררה שהטבעת מזוייפת ,ושערכה הוא
 200לירות בלבד .עדות זו לא היתה לפני
בית־המישפם המחוזי .הראייה החדשה שיכנ־
עה את בית־המישפט העליון לזכות את בררה
מחמת הספק.
גבי אוזנה היה מהמאושרים שהצליחו
לגלות את הראיות להגנתו עוד לפני תחילת
המישפט ,ובכך גרם לביטול כתב־האישום
שכבר היה תלוי נגדו.
אוזנה ,נשוי ואב לילדים ,ניהל רומאן ממו
שך עם רינה ,שהיא צעירה ממנו בשנים רבות.
כמו אצל כל זוג־אוהבים ,היו גם בין השניים
הללו מריבות והתפייסויות .אחרי אחת המרי
בות התלוננה רינה שאחנה אנס אותה באכז
ריות .הוא נעצר והועמד לדין ,ורק עקשנותו
של הסניגור ,עורך־הדין הרצל חבקוק ,הביאה
להצלתו.
חוקרים פרטיים ,שעקבו אחרי רינה ,הצלי
חו לצלם אותה מנשקת את ה״אנס' בטיול על
חוף־הים ,אחרי שאוזנה השתחרר ממעצרו ב
אשמת האונס .הם גם הקליטו שיחות־טלפון
שבהן השתפכה רינת בהצהרות״אהבה שלא
השאירו מקום לחשד באונס .במיקרה נדיר זה
חזרה הפרקליטות מכתב־האישום אחרי שה
תובעת ,רחל גודשמיט ,שמעה את הקלטות
וראתה את התצלומים.
בתי־המישפס ערים לכך שגברים לפעמים
אונסים ,אבל נשים לפעמים מעלילות.
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כיפת
היזם השישי ,שבועון הציבור הדתי ,פיר־
סם בגיליונו האחרון)יום ו׳ (4.8.89 ,מיסמך
ראשון מסוגו.
כפולת־האמצע של החרדון מעניקה ל־80
חברי־הכנסת של המערך והליכוד תעודות־
הצטיינות ותעודות־הוקעה ,המדרגות את
הזיקה והיחס שמגלים הח״כים לענייני דת
ומסורת ,ואת היענותם לגחמות הכלכליות
והתחיקתיות של המיפלגות הדתיות.
דירוג הח׳׳כים בוצע על־ידי החרדון
בשיטת כוכבי־המלונות — אבל הכוכבים
הוחלפו בכיפות )לחברי־הכנסת( ובשביסים
)לחברות־הכנסת(.
חברי־הכנסת קיבלו ציונים — מחמש כי
פות )או חמישה שביסים( לטובים שבחבורה,
ועד אפס כיפות לשונאי־ישראל מובהקים
ולערבים.
אני מפרסם כאן ,כשרות לציבור ,תקציר
מדירוג הי1ם השישי ומן הנימוקים לציוניו.
★ ★ ★
אפס כיפות ושביפים :יצחק נבון
)״שר־החינוך הגרוע בתולדות המדינה״(;
אורה נמיר)״פמיניסטית לוחמת״(; גד יעקבי
)״הדתיים אכלו אצלו ממרות״(; לובה אליאב

)״שמאלן״(; אברהם בורג )״דתי בתחפושת,
מאפיל על אלוני ,שריד וצבן״(; נאווה ארד
)״ראה אורה נמיר ,רק בלי חן״(; חגי מרום
)״לא ידע את יוסף"(; בנימין נתניהו )״לא
יודע ולא רוצה לדעת״(; אברהם שריר)״היה
ואיננו״(; דן תיכון)״עושה צרות מיקצועי״(;
דן מרידור ).דור צעיר של מפא״יניק בעור
ליכודי״( :אליהו בן־אלישר )״כהן הנשוי
לגרושה"(; גירעון פת )״ליברלי טיפוסי״(;
רוני מילוא )״חמקמק כצלופח ואמין
כשמיר"(; יהודה פרח )״גילה לפתע שיש
יהודים דתיים במרינה״(; צחי הנגבי)״גאולה
כהן עוד יודעת משהו .הוא —כלום״(; מיכאל
קליינר )״יצור צעקן ,רועש וחסר כל
חשיבות״(; יצחק שמיר )״געגועים לימי בן־
גוריון .אצלו ,לפחות ,מילה היתה מילה״(.
★ ★ ★
כיפה אחת :עוזי ברעם )״מראשי,כוח
17׳(; משה שחל )״באחרונה ניכרת אצלו
הפשרה״(; יעקב צור )״גד יעקובי ב׳ ולא
יותר"(; חיים רמון )״תומך בגיוס בני
ישיבות״(; אברהם כץ־עוז)״קיבוצניק״(; דויד
ליבאי )״תומך בשינוי שיטת הבחירות"(;
עמיר פרץ)״הצהרות ליברליות מתקדמות'(;
מיכה חריש )״חניך בני־עקיבא ששכח את
העבר"(; בנימין בן־אליעזר )״לא קרוב לשו
מרי המסורת'(; גדליה גל )״נציג המיגזר
החקלאי ,שקוע עד מעל לאוזניו באספסת
ובתבן״(; רענן כהן)״פרווה״(; אלי בן־מנחם
)״פעיל שכונות"(; משה ארנס)״מסוג היהודים
שגם חסידי חב״ד לא יצליחו להניח להם
תפילין'(; יגאל הורביץ)״אינטרסנט״(; אהוד
אולמרט )״נהנתן״(; פסח גרופר )״על
,אירישקיים׳ אין מה לדבר"(; עוזי לנדאו

הזהב
ו״חוסר עניין מוחלט"(; שרה דורון)״לוחמת
ותיקה נגד תיקון חוק השבות״(; זלמן שובל
)״חקיקה דתית היא עבורו נושא לסחר־מכר״(;
יהושע שגיא)״איש מודיעין״(.
★ ★ ★
 2כיפות :יצחק רבין)״מגן בעיקביות על
שמירת הסדר דחיית שרותם של בני-
הישיבות״(; עזר וייצמן)״תמורת שלום הוא
מוכן ללבוש גם שטריימל״(; מרדכי גור
)״תומך בהידברות״(; חיים בר־לב)״מפא״יניק
טיפוסי״(; שימעון שטרית )״שורשים דתיים
בלי ענפים"(; אלי דיין )״מקפיד להתרחק
מדתיים״(; מיכאל בר־זוהר)״הזרם המרכזי״(;
עמנואל זיסמן )״חסר חושים"(; משה ניסים
)״עמד בתוקף נגד דרישות לחקיקה דתית"(;
בנימין זאב־בגין)״ברא כרעה דאבוה"( פנחס
גולדשטיין)״שוקל כל הצבעה לגוף טובות
ההנאה הנשקפות ממנה״( :חיים קורפו)״שכח
שורשיו״(; יהושע מצא )״משתפר״(; יוסי
גולדברג )״שיתף פעולה״(; גדעון גדות
)״איננו מחבב חקיקה דתית״(:
★ ★ ★
 3כיפות :ישראל קיסר )״מסורתי״(;

שושנה ארבלי־אלמוזלינו)״תומכת בחקיקה
דתית״(; רפי אדרי)״חלק מהדתיים מתגעג
עים״(; יוסי ביילין )״יד ימינו של שימעון
פרס ,שהעניקה לח״כים הדתיים כ־ 50מיליון
ש״ח ומוכנה להוסיף עוד כהנה וכהנה״(;
אפריים גור )״יוצא גרוזיה ממישפחה
מסורתית״(; עדנה סולודר)״דוגלת בהידברות
עם הרבנות״(; מיכה גולדמן)״חבר קרוב לרב
הרצל מכפר־תבור״(; דויד לוי )״יחס חם
למסורת ולרבנים״(; יצחק מודעי)״בממשלה
צרה יהיה הראשון לפקוד את בתי האדמו״רים
וגדולי־התורה"(; אריאל שרון)״כמעט מועמד
ל,אור שמח׳״(; משה קצב)״דתי ללא כיפה״(;
אהרון אבו־חצירא )״פעילות מוגברת רק
בכספים״(; יעקב שמאי )״לקראת הבחירות
משפר במרץ את קשריו״(; עובדיה עלי)״עם
כיפה״(; ראובן ריבלין )״עדיין על הגדר״(;
שימעון פרס)״תקוותן האחרונה של המיפל־
שמיר״(.
★
גות הדתיות מוכות שבט
★ ★ ?ל
כיפות :אברהם שוחט )״הדתיים
4
בוועדת הכספים מוצאים אצלו אוזן קשבת״(;
שבח וייס )רנלחם נגד הכוחות האנטי־
דתיים״(; דויד מגן)״מסורתי׳׳(; מיכאל איתן
)״קשרים הדוקים עם מרבית הח׳׳כים
הדתיים"(.
★ ★ ★

 5כיפות) :פרס כיפת־הזהב — מ.ג:<.
דב שילנסקי ,יו״ר הכנסת )״רוח רעננה.
תפילות מסודרות בבית־הכנסת״(.
★ ★ ★

ולקורא ינעם

