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בדיוק. לזכור יכול אינני נכון. זה הרי
 התביעה מטעם אחרת עדות
 מנקה וולט. משה על־ידי ניתנה

:״דן״ חברת של
ה דן בחניון מכונות כמנקה עובד אני
 עדות שנתתי זוכר אני צ.ד. ליד נמצא

.10.8ב־ במשטרה
 7.8ב־ כן. לפני ימים כמה קרה המיקרה

 מכיר אני האוטובוסים. את מטאטא הייתי
 היכרתי עליו). (מצביע בפניו הנאשם את

 היה הוא .7.8ה־ לפני חודש־חודשיים אותו
 הנהגים את מוביל שהיה נהג בתור עובד

האוטו את ומביא העבודה, אחרי הביתה
לשני. אחר ממיגרש בוסים

ה חזר ,3.00 בשעה בערך לילה, באותו
 נהג ועוד שהוא ואמר האוטובוס עם נאשם
השני. והנהג הזה הבחור בחורה. דפקו
 את והעמיד בא הוא כלום. ראיתי לא

 את לנקות שאלך לי אמר הוא האוטובוס.
 הזרע. את תנקה לך לי אמר וכן המכונה.

 וטראבולוס השומר, לטראבולוס הלך הוא
ל בכדי ממנו מטאטא ביקש שהוא סיפר
ה את נקיתי אני האוטובוס. את נקות

אוטובוס.
 ביצים, של לכלוך מוצא אני באוטובוס

ה הכניסה ליד כתם ראיתי ועוד ענבים
 כן בתצלום). המקום את (מזהה ראשונה.

 בכניסה השלישי בחריץ כתמים הרבה היו
 מאלומיניום. הם הפסים הנהג. ליד ראשונה
 עם כשעברתי האוטו. בתוך אור הדלקתי

 ומהדלת קדמי, לצד האחורי מהצד הזבל
 מהמדרגות. הזבל את מוריד אני הקדמית,

האלומיניום. ועל החץ על כתמים ראיתי אז
 אני הזרע. את לנקות שאלך לי אמר הוא
שוטף. ואינני מטאטא עם רק מנקה

 ולא נבהל, נראה לא אלי כשבא הבחור
 גר אני בסוד. משהו לשמור ממני ביקש

כש בוקר, באותו הרמזורים. ליד בבני־ברק
 אותה. ראיתי המשטרה, עם המתלוננת באה

 יותר הרמזורים ליד אותה ראיתי כן אחרי
מאוחרות. בשעות מאוחר,

★ ★ ★

עומדת״ אותה ״ראיתי
 מאוחרת בשעה פעמיים, אותה ףזאית'

 בשעות מהעבודה כשחזרתי לבד, מאד, [
ב הרמזורים ליד היתד, היא בלילה. 2—3
המיקרה. אחרי היה זה ד.צ

 גר אני בערב. 10ב־ לעבוד מתחיל אני
 או 1ב־ בערך היה זה המיגרש. ממול
 ראיתי אז שבועות, 3 לפני בלילה, 1.30

 גם מחכים שם דן, תחנת ליד עומדת אותה
 עובר לא אוטובוס לאוטובוס. וגם לטרמפים

 במוצאי־שבת. היה שזה חושב אני זו. בשעה
 מואר. היה המקום התחנה. ליד עמדה היא
 .11.00ב־ היה לא זה אשתי. עם הייתי אני
המדוייקת. השעה את זוכר לא אני

 נהג היה השלישי עד־התכיעה
כל ■שהעיד נקש, אליהו המאפיה

הלן:
עץ. במאפית לחם כמוביל עובד אני

ב באה היא המתלוננת. את מכיר אני
 שאקח ובקשר, בוכה, כשהיא ,3.00 שעה
 דן שחבר סיפרה היא למשטרה. אותה
 הוא ללכת. לה נתן ולא אותה, הכיר

 סיפרה עוד היא אותה. להכות התחיל
ל ותספרי תלכי אם לה: אמר שהוא

 אם אותה שאלתי אותך. ארצח משטרה,
 כלום, עשה שלא אמרה היא משהו. עשה

ניסה. רק
 האוטו. את שאכניס עד חיכתה היא

 דקות 10 כעבור דקות. 10כ־ חיכתה היא
 אותה לקחתי המשטרה. לתחנת הלכתי
 אני לבד. להכנס התביישה היא בטנדר.
 אליה ניגש הוא ואז ליומנאי, ניגשתי

 מיקרה אותו לפני לחקירה. אותה ולקח
אותה. הכרתי לא

גן. ורמת בבני־ברק לחם מחלק אני
 לחס. להם נותן שאני אלה את מכיר אני
המתלוננת. למשפחת לחם נותן לא אני

,12.00 בשעה אותך לקח אם לה: אמרתי
 סיפרה היא עכשיו? עד אתו עשית מה

 לוקח זה ופחדה. חושך וראתה שירדה
 שלי. המאפיה עד מצ.ד. ברגל דקות 10כ־

רמה. מקולנוע שיצאה סיפרה היא
★ ★ ★

סריטות״ ראיתי ״?א
 לא בלילה, 3.00ב־ אלי באה שהיא =*

 ראיתי לא קרועים. בגדים עליה ראיתי
 בכתה. רק היא בפניה. וסריטות סימנים

 עליה איים שהוא לי סיפרה שהיא נכון
 היו למשטרה. תספר אם אותה שירצח

 לי. סיפרה כשהיא במאפיה, האופים לידי
 בסוד. לי סיפרה לא היא

ועמק־יזרע־ המכבים רחוב את מכיר אני

של החזיון ליד חצות אחר■
 ויש מוארים, מקומות יש בפרדס־כץ. אל

חשוכים.
 ז׳בוטינ־ לרחוב שמאל מצד נמצא החניון

 היא לחניון, להגיע רוצה היא אם סקי.
 מ־ שמאלי צדדי לרחוב להיכנס צריכה

 ל־ להגיע כדי מטרים. 500כ־ ז׳בוטינסקי,
 היא אם לסטות. חייבת איננה פרדס־כץ

 הדרך אותו זה החניון, דרך ללכת רוצה
המרחק. ואותו

חשוכה. היא החניון דרך האור, מבחינת
 אחד עד רק הביאה סניגוריה ה

עדותו: להלן בעצמו. הנאשם -
 לילה. כנהג ד,מיקרה, עד בדן שכיר הייתי

 ראיתי שאני חושב אני ההוא הלילה לפני
ה אחד עם שהיתר, אוהד, ראיתי אותה.
 זה דן. מחברי אחד עם בחניון. חברים

 איתו נמצאה בערב. 8—9 בשעה היה
 לא בחניון. האוטובוסים אחד בתוך לבד

נוספת. פעם אותה ראיתי
 באותו .10—8 בין לעבוד מתחיל אני

 לגמור על־מנת 8ב־ לעבוד התחלתי ערב
 כמה ,1.28ב־ החניון מן יצאתי מוקדם.
 הבחורה. עמדה לחניון מהכניסה מטרים
 שאלה משהו. לדבר כרוצה ידה את הניפה
 מס. מאוטובוס נהג מכיר אני אם אותי
 זד, ברגע צריך שהוא לה אמרתי .992

לצאת.
ל לנסוע צריך הייתי לנסוע. המשכתי

 לא שלנו החניון של המכונות דלק. מילוי
 נוסעים. מוביל הייתי לא פועלות, היו

 מוביל או הביתה, חברים לוקח הייתי
ש לה אמרתי לחניון. מחניון אוטובוסים

 לגרג׳ לנסוע התכוונתי מעט. עוד יצא הוא
 הזדמנות באותה דלק. למלא ארלוזורוב

המכונה. מעצורי את לתקן גם רציתי
 דקות. וכמה 1.30 היה זה חזרה. חזרתי

 נסעתי מקום. באותו עדין שהיא ראיתי
 דקות 10 היתד, השעה וחזרתי, זן לשיכון

אמרתי עומדת. עדין שהיא ראיתי לשתים.

בקוסובו□ מרמם מבקשת נפרה :בנני־בוק .ון" חבות
דופן. יוצא משהו שזה לעצמי

★ ★ ★ לישון״ מסוגלת ״איננה
 אם אותה ושאלתי הדלת את תהתי

 אעשה לה: אמרתי הגיע. לא עדיין הוא £4
 ענין זה הביתה. אותך אקח טובה, לך

ש השעה היתד, זו ברגל. דקות 10 של
 החברים אחד הביתה. לנסוע יכולתי כבר
 לקחת התכוונתי הביתה. אותי לוקח היה

 לידי התיישבה היא לחניון. ולחזור אותה
הראשון. במושב
 איזה ואמרה: על־ידי נעמדה קמה, היא

 בכלל! גבר הוא אם יודע מי צעיר, נהג
מפוק בחורה שהיא היתר, שלי ההרגשה

 משחק־ משחקת שהיא ראיתי נעצרתי. פקת.
כיבי נעצרתי, זה. את מחפשת היא אהבה,

 על התישבתי הקדמיים, האורות את תי
 אמרה איתי. לשחק התחילה והיא הספסל
 ושכבה והזה, הדה הנהג את מכירה שהיא

 מהנהג מוכרת שהיתר, כך זה. ועם זר, עם
המרכזית. מהתחנה לסדרן ועד המפקח
 ר,תישבר. היא אלי, התקרבה שהיא ברגע

 חשבתי אלי. פניה את הגישה איתי, לשחק
לישון. מסוגלת איננה היא זד, שבלי

★ ★ ★
קורבן״ ״חיפשה

 לי נראתה היא שלה ההתנהגות פי
 האלה. העניינים כל בשביל בוגרת מספיק /
 אלי, שלה הגוף עם התקרבה היא אז

התחתו לה להוריד ניסתה היא התנשקנו.
 רציתי. לא בהריון, היא אולי פחדתי נים.

 בכל אנקוט אמרתי רציתי. ולא פחדתי
 עלי. תעליל שלא כדי הבטוחים האמצעים

 התנהגה היא התנהגותה. את להגדיר יכול
 התנהגה היא ואידיוטית. מוזרה בצורה

 אני ממני. כסף ביקשה לא היא בפראות.
קורבן. חיפשה כאילו זה את מסביר

 לה נתתי ושאני צעקה, שהיא שקר
 עברה מצידה. צעקות כל היו לא מכות.
 מאומה. עשתה לא והיא מכונית, איזו
 מעולם לי היה לא אותה. היביתי לא אני

 אחר משפט שום .22 בן אני דומה. מקרה
 מאחורי פעם ישבתי זה. מסוג לי היד, לא

נגנב. שזה ונסתבר בקטנוע, אדם
 באוטו נשארה היא שהיה, מה אחרי

 אותי שאלה היא הביתה. אותה לקחתי ואני
 כרטיס לה הראיתי שכיר. או חבר אני אם

 בקו להיפגש איתר, קבעתי שלי. הניקוב
המרכזית. בתחנה 35

★ ★ ★
להתחתן״ רצתה ״אורי

 זה כל אחרי למה לכך הסבר לי *>\ין
א הי £ עלי. להתלונן למשטרה רצה \

ל ללכת סיבה לה היתד, שלא נכון
 שייצא חשבה היא ואולי יתכן משטרה.

 איתי. להתחתן רצתה אולי משהו. לה
 חבר זר, על־ידי תשיג שהיא חשבה אולי

 היא מטרה איזו לשם תופש אינני דן.
 בעבר, כזה מקרה כבר לי קרה זאת. עשתה

 בלילה. כזו בצורה לי נתמסרה שבחורה
ואמת. נכון זה מספר שאני מה כל

 המכונית. את שינקה לו שאמרתי נכון
 דפקנו בדרך שאנחנו לוולט שאמרתי נכון

 ביתה. ליד בדיוק אותה הורדתי בחורה.
 אחד ממול. פה גרה שהיא לי אמרר, היא
 שהורדתי היכן גרה שהיא לי הסתבר כך

אותה.
 אמרה שהיא לי סיפר אחר־כך מישהו

 בשביל הביתה, אותה לקחתי לא שאני לו
כעסה. היא זה

 וקבע כאן, עצור העדויות. נסתיימו בזה
 עבור מכן לאחר רק שלך. החלטתך את

 של פסק־דינו את והשווה ,26 לעמוד
שלך. להחלטתך יורן עזרא ד״ר השופט
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