
 הנער צעק אותנו״, מצלמים מא, £
■ י / המוגף. התרים לחרכי מבעד שהציץ /

רוצים.״״ שהם כמה שיצלמו ״יופי,
 המוגפים תריסיו מאחרי ■נשמעה זו שיחה

 שבפאתי הל״ה ברחוב המפואר הקוטג׳ ישל
 לב־ (תנעמי) שלמה המשפחה, אבי נתניה.

 ׳במעצר, !שבועות שלושה מזה מוחזק עמי,
הסוב אך המניונס״, ״האנס שהוא כחשוד

■בני־מישפחתו. הם בינתיים העיקריים לים
 החשוד של שמו פירסום איסור חרף
 למעצרו, הראשונים השבועות ישני ׳במשך

 המעצר, שלאחר ביום כבר שכניו ידעו
ובבי החשוד הוא הוא בר״א־הגוף ששכנם

 האת־ ׳בשנתיים ■אונס מעשי של שורה צוע
 לבקר עיתונאים גם החלו במהרה ׳חונות.

 אודות ׳לפרט ■פרט מלקטים כשהם במקום,
ו החשוד, אשת ומפי שכנים מפי האיוש,

 המוחלט האיסור ■חרף אותם, מפרסמים
 פרט בל פירסום על השלום שופט שהטיל
החשוד. של לזיהויו להביא העלול

 ביתו בנה
במו-ידיו

 שכניו להאמין. הכל התקשו תחילה
 כאדם הכירוהו )37(לב-עמי שלמה של ^

 בנה שלו המפואר הקוטג׳ את ■וחרוץ. שקט
 ■מיגריש קנה הוא ידיו. במו בימעט שלטה

 לפניי בירק והטובלת השקטה בשכונה יריק
מו שהיא אישתו, עם ויחד שנים כשמונה

 פרוטה לב־עמי הזוג חסך במיקצועה, רה
 ביתם בניית את לממן ■על-ימנת לפרוטה
 קבלן- עיל-ידי ■שניבנה השלד מלבד החדש.
ה מלאכת כל את שלמה ביצע מישנה,

 הוא יום, אחר יום עצמו. בכוחות בנייה
 בנייה, חומרי הביא במקום, להופיע נהג

 הנגרות עבודות את ■וביצע צבע טייח,
ידיו. במו והמסגרות

 בניית מלאכת ׳נשלמה כשנתיים לפני
 ׳להתגורר עברה לב־עימי מיישפחית הבית.
ה גינת את לטפח והחלה השקט ברחוב

 הזוג, בני של ילדיהם שלושה הנאה. בית
 היו החמש, בת הקטנה ■הבת ובמיייוחד

השכונה. ״לדי על מאוד אהודים
 ׳המשמשת לב־עמי, שילמה ׳שיל אישתו חנה,
ש לספיר ידעה בית־הספר, מנהל כסגנית

 מיקומה את למלא וינהג מסור :אב הוא בעלה
נאלצה שהיא אימת כל בילדים, כמטפל

 נגד הגישה תל-איביב מחוז פרקליטות צים.
 האישום ■בכתיב כתב-אישום. ליב־עמי שלמה
 סגן שרטר, סברין עורך־הדין לו מייחס
 16 תל־אביב, מחוז ■לפרקליט ראשון !בכיר
 ומעשי־ לאונס נסיונות אונס, מעשי
 עורך־ התייצב האחרון השלישי ביום סדום.
 בתל־ המחוזי בבית־יהמישפט שרטר הדין
 הנאשם של למעצרו בקשה ובידיו אביב

נגדו. המשפטיים ההליכים לתום עד לב־עמי
המחוזי השופט

איחר
 החלו המוקדמות הבוקר משעות כר ך•

 דלת מול אנשים עשרות מצטופפים
 התורן המחוזי השופט של המישפטים אולם

כהן. בנימין
 פקידי פרקליטים, צלמים, עיתונאים,
ל המתינו פקידות ובמייוחד בית־המישפט

לאולם. הנאשם של הבאתו
 לשעה שנקבע המישפטי, הדיון תחילת

ל איחר כהן השופט שכן נדחתה, ,08.30
 כבר נאלצו 09.00 בשעה ללישכתו. הגיע

 מחסום להקים האולם, שבפתח השוטרים
 הסקרנים מקהל למנוע על־מנת ספסלים

ל הפרעה של אפשרות כל וגדל, שהלך
הדיון. מהלך

 הנאשם אשת חנה, ישבה האולם במרכז
ב חזקה אישיות ״היא חתומות. כשפניה

 מעורכי-הדין אחד העיר רגיל״ בלתי אופן
 של היסטריה בסצינות המורגל הוותיקים,

פליליים. בפשעים הנאשמים נשות
 המישפטים לאולם הגיעה לב־עמי חנה
 קרובי או ידידים של ליווי ללא לבדה,

 לרגע ובסבלנות בשקט והמתינה משפחה
האולם. לתוך בעלה יוכנס שבו

ב לבסוף שהחל המישפטי, הדיון
רגו באווירה התנהל שעה, של איחור

 לב־עמי שלמה הוכנס 9.30 בשעה עה.
׳וב בידיו באזיקים כבול כשהוא לאולם
 שבראשו בלשים צוות ע״י ומלווה רגליו,
המרכזית. מהיחידה רז יעקוב מפקח

 הנאשם מעצר את ביקש שרטר התובע
 מיש- שתי עוד וצירף ההליכים לתום עד

פסי לבדיקה יישלח שהנאשם :אלות
 שמן פירסום לחלוטין ושייאסר כיאטרית

הנאנסות. של
התל־ עורך־הדין לב־עמי- של פרקליטו

ה ח כ ש י נ מ ר1^9ב
 שלמה, עבודתה. ׳בענייני מהבית להעדר
 רוב ■את הקדיש :נתניה, בעיריית ישעבד

 מאישתו !לבד למישפחתו. הפנויות ׳שעותיו
ה הנתינייתי ברחוב שכניו רוב גם ידעו

 היא שהאלימות כאדם אותו לתאר רוגע׳
והלאה. ממנו

 האיגרוף ספורט כחובב גם נודע שילמה
 בקורס להתאימן נהג אף מסויימת ובתקופה
 אלא המקומי. בית״ר מועדון של לאיגרוף
 בכוחו שלמה השתמש לא הפרטיים שבחייו
 מוסד ליד נעצר שבו ליום עד הרב, הפיסי

 לב- הוכיח הערב באותו ■ברמתיים. שלוותה
 מיש־ ואנשי בלשים ׳שוטרים, לחבורת עמי
 שני העיף הוא רב. כוחו בי הגבול, מר

׳ב וחבט ■ניכר׳ למרחק רב בכוח שוטרים
שהוכרע. עד נאמנות, חבטות אחרים

— נאמנות
וברע בטוב

 שחקירתו :לאחר השבוע, תחילת ף*
 להת־ עמד החשוד שיל ושימו הושלמה ^

 המישטרה לו התירה רישמי, באופן יפרסם
 ושלמה הובא כך לשם אישתו. עם ■להיפגש

 ברחוב תל-אביב, מחוז מישטרת למטה
 עם הופיעה קצוצודהשיער האשה דיזנגוף.

 אביה על שהתרפקה החמש בת הקטנה הבת
אמי כאשת־חיל ׳נתגלתה חנה בבכי. ופרצה

 החמורות המיניות העבירות חרף תית.
 ליו נאמנה נשארה היא לבעליה, שיוחסו

 בעלה שאכן ׳מאמינה היא שאין והכריזה
 ■המיוחסים האונס מעשי כל יאת שביצע הוא
 הוא זה יהיה ׳שאכן יתברר אם גם יאך ליו.
׳וברע. בטוב אחריו ׳תלך היא —

מאו נישואין ישנות 15 אחרי ׳לראשונה
 וידידים מכרים בודדה. יחנה הייתה שרות
ה מבטיהם את גם אותה. נוטשים החלו

 הסק־ עיניהם ■ואת השכנים של מאשימים
^ ^ ב מזה עוד. לסבול נ^_חנר,1■

 כמיטב מנסה, זאת עם יחד אך לצאת,
בבית. רגועה אווירה על לשימור יכולתה,

 חוששים לב־יעמי שילמה ׳של ילדיו גם
 וירדה שהעזה הקטנה, והבת ■מהבית לצאת
 שבה חברותיה עם לשחק הימים באחד

ומבויישת. מבוהלת כישהיא הביתה במהרה
 הבר- חגיגת את הבן חגג זו באווירה

 לא האב כשבועיים. לפני ישלו מיצווה
 אידב עורך-:הידיו ופרקליטו, לטכס הגיע

 מהמישטרה לבקש כוונתו על ׳ויתר פרוסט,
 בגלל נוצרת שהייתה :המהומה הבאתו. יאת

 בטכס, רבים ובלשים ׳שוטרים של נוכחותם
 לב-יעמי שלמה באירוע. לפגוע הייתה עלולה
 בכורו בנו של הבר־מיצווה יום את בילה
 בבית־המעצר *שלו, המבודד המעצר בתא

■באבידכביר.
 ■או בצדק שכיונה, מי שיל ׳לכ״דתו ׳מייבצע

מהמיב- היה המנומס״, ״האנס בצדק, שלא

 על- אי-פעם שבוצעו ביותר המסובכים צעים
___אחד. כז^_ללכוד_אדם ,המישטרה ידי

 אופי בעלי מעשי־אונם ״שרשרת לאחר
 הרכבת :תחנת באיזור כולם שבוצעו דומה,
 תל- מחוז מישטרת הקימה תל־אביב, בצפון
 בראשותו מיי׳וחד(צח״ם), חקירה צוות אביב

 בראש אז שעמד לביא, ׳אליהו סגן־יניצב של
 ■תל־אביב מחוז מיישטרת של החקירות ענף

 של הצח״ם מעולה. קצידהקיריות ונחשב
קלס והרכיב פסיכולוגים צוות העסיק לביא
ב גישש ארוכה תקופה ׳במשך אך תרון,

ה ״האנס של התפיסה ניסיוניות אפילה.
 חשודים. כמה של למעצרם הביאו מנומס״
 המישטדה פירסמה מיקרים בשיני לפחות
 כביכול, שהוא, משוד, נמצא ׳שבידה ידיעה
 שהחשד התברר לבסוף אך המבוקש, האנס

שוחרר. מהחשודים אחד וכל מבוסם היה לא
סרו- להיות המישטרה חוקרי יכלו השבוע

 המישפט לצורך שנעזר פרוסט, אדם אביבי
 שהכיר שרטוב שלמה הנתנייתי בפרקליט

 לבק־ התנגד לא אישי, באופן לב־עמי את
______ ע.התוב של •שותיו

 שנוסף אחת: מישאלה רק היתה בפיו
ש הבריאות משרד של מחוזי לפסיכיאטר

 לחולי בבית־החולים לב־עמי את יבדוק
 מטעם פרטי, לפסיכאטר גם יותר נפש,

 הנפשי. מצבו את לבדוק הנאשם, משפחת
ש כהן, בנימין השופט קבע בהחלטתו

פסיכיאט להסתכלות ישלח לב־עמי שלמה
 שאלות שתי על תשיב כשהבדיקה רית

:עקריות
הנא מסוגל פסיכיאטרית מבחינה אם •
לדין. לעמוד מסוגל, אינו או שם,
 לצורך בחשבון הבאים במועדים אם •
 — היה לא או הנאשם היה האישום כתב
 היה אם — חיובי ובמיקרה נפש, חוליה

 מחלת עקב למעשיו, אחראי היה לא או
 המקובלים המיבחנים על־פי וזאת הנפש,
בדין.

 המשפחה מאת לפסיכיאטר התיר השופט
 פירסום את ואסר הנאשם, את לבדוק
המתלוננות. שמות

 העיף לא המישפטי הדיון מהלך כל משך
אישתו. לעבר אחד מבט לב־עמי שלמה

 ממרתף ביציאה התרחשה מזעזעת דרמה
 גדולה בחבורה הבחין שלמה המעצרים.

 סירב בחוץ, לו שהמתינה הצלמים של
 לא ״אני :וביללות בצעקות ופרץ לצאת
צי רוצה לא אני אותי... שיצלמו רוצה

לומים״...
 ומהן לרווחה קרועות היו השחורות עיניו

 מאחורי הסתתר הוא תהומי. פחד נשקף
בניילון. פניו והסתיר מישטרה מכונית דופן
 ולאחר ארוכים שיכנוע נסיונות לאחר רק

 לב- הסכים עליו, לגונן התחייבו שיהבלשים
 ה־ למכונית ■וליהכנס ממחבואו לצאת עמי

למקום אותו שהובילה הירוקה אסקורט
דל- יידיח-זידץייגלרץ יוירלדל דלו* לללמרז ,ררוזיןודו




