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ה מ בל צעקות. בכ ערבי היה הוא א
 לקראתה. שוחה צעיר ראתה מהחוף, מעט קה

 כאשר אך כדבריה, אליו, התייחסה לא היא
 בידיה, משך הוא איתו. נאבקה במותניה תפס

 התיזה לילי המים. לפני מתחת נכנס וראשה
 והתנגדה, קפצה בידיה, הצעיר את דחפה מים,

 אז וצעקה. מהמים ראשה את להוציא הצליחה
 המלא החוף, לעבר ונמלט הצעיר אותה עזב

באנשים.
 את לשאול לילי הספיקה אתה?" ״מאיפה

״מע לה: ענה והוא ממנה, המתרחק הצעיר,
זה."

בסבי שהיו ואנשים לצעוק, המשיכה לילי
אותו. ותפסו הצעיר אחרי רצו בה

 ניסה כי הערבי הצעיר הכחיש במישטרה
מפו ונראה והתייפח, בכה הוא בלילי. לפגוע

מאוד. חד
 הנאשם בין המישטרה שעשתה בעימות

ונשב הצעיר על צועקת לילי נראית והאשה,
 הוא כי ילדיה ובששת הוריה שני בקברי עת

הוא ואילו ולהרגה. אותה להטביע ניסה אמנם

 עשה שלא מכיוון לו, שתסלח ומבקש בוכה
 סולחת הייתי בי, נוגע רק היית ״אם מאומה.

 אמא ועוד בן־אדם, להטביע אבל כאשה. לך,
לסלוח!״ יכולה לא אני זה על ילדים! לששה

 תייסיר את האשימה רדין, שרה התובעת,
 שנות־ 20 שעונשה עבירה לרצח, בניסיון
 ניסה סניגורו, טוניס, ליאון עורר־הדין מאסר.

 התכוון לא הנאשם כי לבית״המישפט להוכיח
לילי. את לרצוח

ה בחיים. ניסיון בעלת בוגרת, אשה ״את
 בן־ להטביע רוצים שכאשר חושבת את אם

 את הסניגור שאל ביד?" אותו תופסים אדם
ויק השופטת אבל להשיב, רצתה היא האשה.
 ואמרה: התערבה אוסטרובסקי־כהן טוריה
 ממנה, מבוגרת יותר אני זאת? שאלה ״איזו
 כשהוא מתנהג בן־אדם איך יודעת לא ואני

פעם!" אף אותי הטביעו לא להטביע. רוצה
 שיש חשבת כי ממנו, שפחדת אומרת ״את

 שהוא חשבת ״כיצד הסניגור. שאל סכין," לו
בבגד־ים?" שוחה הוא כאשר סכין, מחזיק

ה י ה ש  לא ממני, מטרים 15 במרחק ^
 מטר של במרחק גם אליו. התייחסתי

 פתאומי, באופן ואז, אליו. התייחסתי לא וחצי
 לילי סיפרה כך במותניים." לי תפס הוא

 בתייסיר הביטה היא לבית־המישפט. אליהו
 מולה שישב בני־סוהילה, יליד )25(קהווג׳י,

ספסל־הנאשמים. על
 שערה בגיל־העמידה. נאה אשה היא לילי

לבשה ובבית־המישפט בפסי־בלונד, צבוע

קהווג׳י תייסיר
שנה 20

 לבנה וחולצה עטורי־יהלומים מכנסי־ג׳ינס
 שקרה המיקרה על להעיד באה היא חגיגית.

בים. להתרחץ הלכה כאשר ביולי, לה
טיי קולנוע שליד לשפת־הים הגיעה היא

 אחרי־הצהריים 4 בשעה בערך בתל־אביב, לת
התרח־ כאשר הצוננים. במים לשחות ונכנסה

 לילי של מלאת־החיים התנהגותה בגלל
הרו מיהו הסניגור אותה שאל בבית־המישפט

 את לפסול ורצו התערבו השופטים שלה. פא
יוד ״אני ואמרה: ציחקקה לילי אבל השאלה,

 אפילו חברה לא אני אבל מצחיק,־ שזה עת
בקופת־חולים!"

 התאפקה לא לילי של עדותה סוף לקראת
 למה לי, ״תגידי אותה: ושאלה השופטת

ממנו, פחדת הרי הוא? מאיפה אותו שאלת

ילדים שישה

סכין!" לו שיש וחשבת
 בראש לי היה מה יודעת לא ״אני לילי:

 רוצה הוא מה לדעת רציתי רגע. באותו
 לו יש מה אותי, מכיר הוא ומאיפה ממני,
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 הגבר את שכבש חדשני
 הודות האמריקאי

בולטים: יתרונות 2 ל־
הטבעי המראה .1

 פועל 11:51 אס? 6109 אחרים, צבע לחומרי בניגוד
 הגוון את משנה ואינו האפור השיער על בעיקר

טבעי. הינו שמתקבל המראה השיער. של המקורי
השימוש נוחות .2

 • בתוך פשוטה, בחפיפה מאמץ, במינימום
 זכר. ללא מהשיער האפור נעלם דקות 5

 רך. משיי מגע לו ומעניק לשיער נפח מוסיף הטיפול
 וחום בינוני חום כהה, חום - גוונים 3 בין לבחור ניתן

בהיר.
טוב להיראות יודעים כבר האמריקאים

 אינו שהטיפוח מזמן כבר גילה האמריקאי הגבר
 היטב מודע האמריקאי הגבר בלבד. לנשים שייך

 לתדמיתו התורם והמטופח הצעיר המראה ליתרונות
 ולראיה, ובבילויים. בבית בעסקים, העצמי ולבטחונו

 קוסמטיקה במוצרי משתמשים אמריקאים מיליוני
______ _____ שיער. ובצבעי

 אחרי בהרבה מפגר אינו הישראלי שהגבר מסתבר
האמריקאי.

 האפור השיער מבעלי 500/0ש־ נמצא טלפוני* בסקר
 שיערם. על 1151 זוס? את לנסות נכונות הביעו

 לצעירים, ויותר יותר השייך בעולם מפתיע, לא זה
 הטבע עושה שלא ומה ברירה, שאין הישראלי גם חש

הצבע. יעשה
׳89 במאי בתומו מכון ע״י שנערך טלפוני סקר י

 מונחייוז ובחנויות לצרכן במשביו המרקחת, בבתי להשיג
וקוסמטיקה. להיגיינה
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