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 הם מה
להסתיר

ה ביום מהסוף. נתחיל : הזה העולם
 את הזה במשפט שלך. המשפט היה חמישי
 המשטרה שוטר. על איום אחד: בפרט הודית
 למטרות שוטטות פרטים: שני על ויתרה

לזנות. ושידול בלתי־מוסריות
 סי על קרה שזה בציבור הרושם נוצר
ובינך. המשטרה בין הסכם
 או הזה? לדבר להסכים אותך הניע מה
 הזה, בפרט־האישום הודית למה נכון: יותר
שוטר? על איום

 שמנגנון אומרת הייתי אני : הסטודנטית
 בצורה אזרח על לכפות יבול המשטרה כמו

תקיפה.
למשל? :הזה העולם

 זמן הרבה להושיב למשל: : הסטודנטית
 יותר חיפוש אצלי עשו מזה חוץ במעצר.

אחת. מפעם
החיפוש? את עשו איפה : הזה העולם

 בבית. חיפוש אצלי עשו :הסטודנטית
פע ארבע אצלי שעשו להגיד אפשר למעשה

חיפוש. מים
בתל־אביב? או בחיפה : הזה העולם

שהייתי. מקום בכל :הסטודנטית
בלילה? או ביום :הזה העולם

בלילה. וגם ביום גם :הסטודנטית
חיפשו? הם מה :הזה העולם

יו לא יודעת. לא אני זה :הסטודנטית
חיפשו. אבל שחיפשו, מה דעת

ח־יפשג? תם־ גזה
 מאוד חיפוש היה זה :הזה העולם

יסודי?
יסודי. מאוד־מאוד כן, :הסטודנטית

במגירות? בארונות? : הזה העולם
ובמגירות. בארונות כן, :הסטודנטית

מחפ הם מה לך אמרו ולא : הזה העולם
 המעניינים מסויימים מיכמכים למשל, שים?

השלטון? את
לא. :הסטודנטית

לו? הפריע זד. :הזה העולם
 הסגת־ שזאת חושבת אני :הסטודנטית

גבול.
 לך? הפריע כל־כך זה למה :הזה העולם

 שזר, עליך, לחץ הפעיל שזה אומרת את
האחד. בפרט להודות אותך שיכנע

 אני זה? את לך להגיד איך : הסטודנטית
 הפריע שזה למה מאליו מובן שזה חושבת

 להגיד יכולה אני מה מאליו. מובן זה לי.
ומחפשים? הביתה אלי כשנכנסים
ב היו שחיפשו השוטרים : הזה העולם

מדים?
ת טי  באד במדים שוטרים לא, :הסטודנ

 לבושי אלי באו ופעמיים פעמיים, רק אלי
אזרחית.

 תגי- שהיא לאיזו גרם זה :הזה העולם
השכנים? מצד בה

 העניין כל אלא זה, רק לא :הסטודנטית
הידי מצד השכנים. מצד לתגובות גרם הזה
 ועם איתי איתנו, לדבר פחדו הידידים דים.

 יקשרו פן הביתה, אלינו להיכנס פחדו בעלי.
שלנו. השם עם שלהם השם את

שלך, הידידים נחקרו האם :הזה העולם
יודעת? שאת כמה עד

ת: טי דנ טו כן. חלק כן. חלק הס
משפחה? ובני :הזה העולם

חלק. כן, הסטודנטית:

ע גזי\ז גזגז י?0\2בפ
 שהחרימו פינקר הוזכר :הזה העולם

הזה? בפינקס היה מה אצלך.
מכרים. של שמות :הסטודנטית

 למכרים הלכו והשוטרים : הזה העולם
האלה?

ואחד. אחד לכל כן. :הסטודנטית
 שמועות שיש יודעת אח. : הזה העולם

 של כתובות האלה הכתובות בין היו כאילו
אמת? בזד. יש קציני־משטרה?

באמת. אחד, שום לא. :הסטודנטית
 שהיו האנשים על־כל־פנים, :הזה העולם

 מהמשטרה, אליהם פנו האם — הזה בפינקס
 אילו כן, ואם שאלות? שאלו עדויות, גבו

שאלות?
 מהם, חלק עם דיברתי אני :הסטודנטית

 על הכלכלי, מצבי על ששאלו לי סיפרו והם
חיי. אורח על התנהגותי,
 אליך באו האלה והידידים :הזה העולם

והתלוננו? אחר־כך
 את ציינו רק התלוננו. לא :הסטודנטית

אליהם. שבאו העובדה
שהמש למעשה אומרת את : הזה העולם

זאת.? בצורה עליך לחצה טרה

מהלחץ, חלק היה רק זה :הסטודנטית
עוד? מה :הזה העולם

ש בתיק עדויות ראיתי :הסטודנטית
. לפרקליט נמסר . . שלי

בעדו היה מה בדיוק. זהו : הזה העולם
האלו? יות

ש אנשים של עדויות היו :הסטודנטית
מכירה. לא בכלל אני

העידו? הם ומד, :הזה העולם
ת  איתי, בילו שהם אמרו הם : הסטודנטי

 מה כמובן,' תשלום. תמורת איתי בילו שהם
להוכיח. רצתה שהמשטרה
אלה? היו עדים מין איזה :הזה העולם

 אנשים מין איזה אבל שמות, כאן נזכיר לא
אלה? היו

פגשנג שד נגדגג!
 מבית- הוציאו הם אחד :הסטודנטית

 אני מאסר. שנות שמונה שקיבל אדם הסוהר.
אותו. ראיתי לא פעם אף

מה? בעוון מאסר :הזה העולם
 לא אני יודעת. לא אני :הסטודנטית

בכלל. אותו מכירה
 אותו שהוציאו אומרת את : הזה העולם

 יחסים איתך שקיים העיד והוא מבית־הסוהר,
תשלום? תמורת

 כמה שלפני העיד הוא :הסטודנטית
 ביחסים איתי ובא אותי, הכיר הוא שנים

איתי. ובילה תשלום, תמורת
 לפי אותך, הכיר הוא איך : הזה העולם

שלו? העדות
 אני אותי? הכיר הוא איך :הסטודנטית

 על־כל־ שאמר, מה כל בדיוק. זוכרת לא
 ובילינו, בבית־מלון שהיינו טען הוא פנים,
 לאילת. איתו ונסעתי כסף, לי שילם והוא
 הוא באילת! הייתי לא אף־פעם חיי בימי
לירות. מאתיים לי שנתן אמר

הפושע? טען זה כל :הזה העולם
 פעם אף אבל הפושע. כן, :הסטודנטית

 יומיים שהיינו אמר והוא באילת הייתי לא
 אבל באילת היה אולי הוא ובילינו. באילת

אחרת. מישהי עם
 על מדובר פה עוד? מי :הזה העולם

היו? עדויות כמה אחד. איש
דווידוביץ. של עדותו היתד, :הסטודנטית

במשטרה? העיד הוא מד. :הזה העולם
 כמה במשטרה העיד הוא : הסטודנטית

 שהיד. ידוע שזה בזמן עדויות, וכמה פעמים,
רמת־גן. במשטרת תיק לו

נזין גגגזרת שד בריחגת
העיד? הוא מה :הזה העולם

 איתי בא שהוא העיד הוא : הסטודנטית
מחלה, באיזו ממני נדבק ושהוא מיני, במגע

וזנזץ...״ גונזחלגו! באחוז גזגזגי נדבל גשגזגא גזיני, בגגגנג איתי בא שהוא העיד ״...הגא

פיצ< גגר שאגי לג אגזרתי ״...אגי
 ערכה המשטרה אז המין. ממחלות באחת
איומות. בדיקות אצלי

הבדיקות? את ערכו למי :הזה העולם
 כאלה, איומות בדיקות לי. : הסטודנטית

 ואחר- כאלה. בדיקות מיני וכל דם בדיקות
 בשום חולה הייתי לא שמימי נתברר כך

דבר.
 במעבדות נתברר? זה איך :הזה העולם
המשטרה?

 רצו, אילו שאפילו אמרו :הסטודנטית
או בדקו זהו, אז מחלה. להכניס אי־אפשר

. . . תי
 ששילם? טען הוא כמה :הזה העולם
דווידוביץ.

.שהוא טען הוא :הסטודנטית .  זה לא, .
. היו ככה: היה . . י  מה אספר כל קודם ל

 שהוא משוכנעת אני זה סמך ועל שהיה,
 חמש־ כסף, לי נתן שהוא שטען. מה טען

לירות. אלף עשרה
 בעתו־ פעם הוזכר כבר זה : הזה העולם

 שילם שהוא היתר. הטענה אצלנו. גם נות.
 על ענית ואת לירות. אלף חמש־עשרה לך
שלך. העתונאים במסיבת זה

 זה על עניתי לא אני לא, :הסטודנטית
בזמנו.

בדיוק? היה מה :הזה העולם
 אעכוד שאני לי הציע הוא :הסטודנטית

עוב בתור לא שותפה. בתור במשרד, אצלו
 אמרתי ואני שותפה. בתור אלא פשוטה, דת
 לי בכלל. מגרמניה פיצויים נגד שאני לו

 לא ואני מגרמניה. פיצויים מגיעים עצמי
חו אני עקרוני שבאופן מפני בקשה הגשתי
 טענתי, כך מתים. על להיבנות שאסור שבת

 בבית נוח להרגיש אוכל שלא לו אמרתי
 אם מישהו. של קברו על שניבנה מרווח,

 זה ותמורת איום, במוות נהרג מקרובי אחד
 מחוסר־ יותר שזה הרי טוב, אחיה אני

מוסריות.
 לא זה ותראי, תבואי טוב, אמר: הוא אז

 במשרד. תעבדי את פיצויים, ישיר באופן
 אותי: שאל הוא גבוהה. משכורת תקבלי
 שכור. שבחדר לו עניתי גרה?״ את ״איפה

 בחדר לגור לך ״למה לי: אמר הוא אז
דירה.״ לך קני שכור?
 חמישה־עשר לי ילווה שהוא אמר והוא

פע התחייבות. לו כתבתי אני לירות. אלף
 כתבתי, פעמיים התחייבות. לו כתבתי מיים
:ש כמו בעיניו חן מצא לא זה אחת פעם

בסדר. היה וזה ניסחתי שניה ופעם ניסחתי,
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גזגפרג אגזגן ז\ז
 אוז.^ ההית שזו ברור זה שהיה אומרת, זאת

 שום פעמיים לי אומר היה לא אחרת הלוואה.
 1הע הכסף את לי לתת חושב היד. אילו לכתוב.

 הסו שישתמע, רצתה שהמשטרה כפי אתנן, בתור
הע! למרות בהתחייבות? צורך היה מה בשביל

 ז שזי זה לירות אלף שחמישה־עשר חושבת שאני
.אחתכך אז (צחוק). מופרז מחיר . הסו .

 ההתח׳ ב- אחר־כך טען הוא ד הזה העולם
.משטרה . הע! .


