
 מי׳שרד־ לי ואין כספי, עבור קשר עובד
 על־ הוזמנה לא היא ׳שאם כך פרטי, סעד
 ממנה וביקשתי ׳שלה, כ׳ולה ה׳בעייה — ידי

הדירה. את ׳שתעזוב
הח הטאקטיקה, את שינתה היא פיתאום

 שאני לי ואמרה אותי ׳ולגפף ללטף לה
 י,,ועקרונות אופיי בגלל בעיניה חן מיוצא

תש רוצה אתי!ואונה לשכב חצה הוא לכן
לום.

 השיחה במשך עוד האמת: את לומר
 שהיא ומה מעלותיה, על לי סיפרה שכה

 ואם התגריתי. במיטה, לעשות מסוגלת
ב הייתי ימים שחודש העובדה את לצרף
 מהר, די הסכמתי בחורה, ראיתי ולא סוני
למיטה. הגענו וכך

 כיש־ אהבה, לעשות והתחלנו התפשטנו
 בדלית. וצלצולים דפיקות ׳נשמעו פי׳תאום
 שזה כיוון אך לענות, רציתי לא בתחילה
העי דרך וראיתי לדלת, ניגשתי המשיך

 עליו מציץ שאני ׳ראה הוא חברי. את נית
 עם שאני הבין לכן הדלת, ׳את פותח ׳ולא

והסתלק. לשון לי חרץ בדירה, בחורה
 הפרוצה. עם ׳ושכבתי למיטה, חזרתי

 שכבנו מעט. ׳ונרגעתי לאורגזמה הגעתי
 קמנו, ולאחר־מכן סיגריה, ׳ועישנו ׳במיטה

 לשירותים ׳ניגשה היא והסתדרנו. התלבשנו
אמ ולבושים מוקנים וכשהיינו והסתרקה,

 והזרע אתי שכבת אתה ״עכשיו לי: דה
 500 לי !תשלם לא אם בתוכי. !נמצא שלך

 ׳ואתלונן בגדי את אקרע אני באתנן, לירות
אותי״. שאנסת במשטרה ׳נגדך

 השוטרים
האמינו לא

 ואז לעשות, מה ידעתי לא דהמתי. ך
 90 רק בידי שיש ׳לה להסביר ניסיתי ■■

 ולש־ בדירה להמתין ממנה ביקשתי לירות.
 להשיג בובתיים אסע ׳ואני קפה, כוס !תות

מי׳שטרה. להזעיק זו בדרך תיבננתי כסף.
 הכסף את ודרשה הסכימה, לא היא
 צ׳ק ממני ׳שתקבל לבקשה ניסיתי מייד.
מזו ודרשה הסכימה לא היא אך אישי
 כסף, לי שאין לה אמרתי ומייד. מנים,
 לעצור ניסיתי אותי. לתקוף התחילה ׳והיא

 הדגשתי בחזה. ׳אותי נשכה והיא בעדה,
 מהחזה פיסת־בשר כי מדעתי, יוצא ׳שאני
נאמ מכות אותה הכיתי לי. נתלשה ממש
 להחזיקה כדי אותה לקישור ונייסי׳תי נות,

 אך מישטרה, ולהזעיק בדירה זו בדרך
הצלחתי. לא

 ידעו בבניין שכני מאד. עדין במצב הייתי
 הלכתי שבה הדרך את וראו עברי, על

 אל לפנות התביישתי לכן עצמי. לשיקום
 פרוצה, הותה זאת סוף כל סוף מהם. אחד
 הורס הייתי בכך, מבחינים היו שכינים ואם

לעצמי. שבניתי התדמית את במחי־יד
להת כדי שביכולתי כ׳ל לעשות ׳ניסיתי

כפנ ׳נלחמה היא הצלחתי. ולא עליה, גבר
 אישה, היותה עובדת ■את וניצלה תרה,

 לגרום ילא שהשתדלתי לכך ׳שגרמה עובדה
 שהכיתי למרות חמורים גופניים נזקים לה

לה. הגיע כי אותה,
 מהדירה, אותה זרקתי מאבק אותו ׳אחרי
 והתכוונתי ׳למכוניתי ירדתי ׳אחריה. ׳ויצאתי
ו ׳אלי ניגשה היא אך למישטרה, לנטוע
 לך, כדאי ימה שוב ״תחשוב :לי אמרה
 שתלך לה ׳אמרתי ׳בכלא.״ לשבת או לשלם

 בדרכי המישטרה. לתחנת ונסעתי לעזאזל,
וני הניידת מאחרי עצרתי ניידת• ראיתי
 מקרה לי שקרה לו אמרתי לשוטר. גשתי
 מספר ימה אותי שאל הוא ׳ואז מוזר,
 ממני ביקש הוא ליו, כשאמרתי שלי. הרכב

הבנתי תגבורת. והזעיק ■לניידת לעלות
לפני, למי׳שטרה הגיעה פרוצה ׳שאותה
ראשיי. עד בצרה ׳שקוע ׳ושאני

 הגענו ואז לתגבורת, ניידת עוד הגיעה
 את לפשוט לי הורו המישטרה. לתחנת
יבדקו שלי. אבר־המין ;את ובדקו מכנסי

 90 של סך וראו גופי על יש כסף כמה
 להכות החוקרים• אחד החל ואז בלבד, ל״י

 עלי צווח הוא באונס. ׳אותי ולהאשים אותי
 מיכה לו לענות וכשניסיתי סוטה־מין, ׳שאגי
 הכיסא מאחרי יעמד הוא נמרצות. אותי

גבה ממול אחר ׳וחוקר ישבתי, שעליו
 החוקר עם לשוחח יכולתי לא עדות. מיני

 שעמד יאחד אותו כי עדותי, את שיגבה
 כל כשהוא הרף ללא אותי היסה מאחורי

ו מחרף בכ״נויי־גנאי, אותי מסנה הזמן
 לדיבר שניסיתי פעם ובכל יפה, בכל מגדף
 כי כעסו, גבר עצמי ׳את ׳ולהסביר אליו
 זו בצורה להאשמותיו. הכחשה היו דברי

 הוכנסתי ׳ואז גירסה, אמו איכשהו פיברקתי
המעצר. ׳לתא

 ושאלו מהמעצר, נלקחתי זמן־מה אחרי
הס בדירתי. ■שיחפשו מוכן אני יאם אותי
חיפוש. נערך שם לדירתי, ׳ונסענו כמתי
ע׳ל־ידי נכבלה היא הפרוצה, גירסת לפי

 מרחב־דן מנוישטרת הרוש יונתן סמל *
גן). מת־ (ר

 ו־ לירות 300 מארנקה ולקחתי באזיקים
 יסודי, חיפוש נערך בדירתי תעודת־זהות.

 הכסף נמצא לא ׳וכן אזיקים נמצאו ולא
 בחצר גם חיפוש ׳נערך תעודת־הזהות. יאו

 העלה זה חיפוש גם אך ובמכוניתי, הבית
 לי נודע ושם למישטרה, הוחזרתי חרם.
הפרוצה. של תלונתה תוכן מחו

 בחזרה
המעצר לבית

ו ליביתי אות!ה הכאתי טענתה, ך*
כש לירות. 500 של מחיר על הסכמנו /

׳וב הכסף, את ביקשה היא לביתי הגענו
 מליאה לאמבטיה אותה הפליתי אני תגובה

ו אותה חנקתי יאותה, ■תקפתי וישם מים
 הזכירה גם היא באזיקים. אותה סבלתי

 על לה סיפרתי תל־ברוך ושב׳חוף בעדותה
כבו שהיסה שבזמן ׳והוסיפה ׳אחרת, בחורה

 מנורת- וחוט בידיים האזיקים עם למיטה לה
 ׳ואני בדלית צילצלו לרגליים קשור הלילה

׳ונאב צעקה היא לטענתה לריאות. ניגשתי
 בדלת כשדפק׳ו ׳אך איותה, כשתקפתי קה
 אחד שאף גם מוזר לעזרה. צעקה לא

 הבחין ולא צעקות ישמע לא בבניין משכני
 שעת הייתה ׳שהשעה למרות חריגה, ׳בתופעה

מנוחת־׳הצהריים.
טע בביית־המישפט בעדותה זאת, מלבד

התר מיני מגע ׳איתד. ׳שקיימתי ׳שבזמן נה,
 פרט חופשיה. היתה ׳והוא כבליה את תי

 ה־ חדר־השונה שדלת גירסיתה הוד, נוסף
 עלה לא אבל פתוחה. הייתה למרפסת ׳פונה

 הרבות ההזדמנויות את לנצל דעתה על
 ■שהיא שטענה למרות נפשה, ׳את למלט

 לא מהדירה שיצאה אחרי גם לחייה. חששה
לע ברחוב ׳אנשים או הישבנים את הזעיקה

 ציבורי לטלפון הלבד, ׳אלא אותי, צור
מישטרה. ממנו ׳והזמינה

 אותה ׳•שהכרחתי סיפרה !פבית-׳המישפט
 מדוע כשנשאלה ובפוה. ׳אבר־מי׳ני את לשים

 שהתביישה. ענתה במ״שטרה, זאת מסרה לא
 התביישה לא פרוצה היותה עובדת את ׳אך

 פרטיו לכל ׳המיני המיישגל ׳ואת לספר,
לתאר. התביישה לא

כא הוחזרתי, נעצרתי שבו ערב באותו
הרי לגיא חזרתי שוב המעצר. לתא מור,

 אגיע בחיי שאי־פעם האמנתי לא קבון.
 המציאות יבאה ׳והנה כזה, למק׳ום ׳שניית
שה האמנתי אך פני. על ׳וטפחה המרה
 היי׳תי אותי. ישחררו ואז לאור, תצא אמת
 סא- אותו ישל החקירה עקב וחבול מוכה
 את איבדתי וכנראה חוקר, המכונה דיסט

החוק ואחד החוצה, אותי הוציאו הכרתי.
׳בי. טיפל רים•

חב את לידי ראייתי עיני את כשפקחתי
ש בזמן הדירה ׳בדלת ׳שדפק זה רי,

פרצ אותו, כשראיתי הפרוצה. עם שכבתי
 יושאל אותי להרגיע השתדל הוא בבכי. תי
 החוקר ועם איתו ושבתי ׳ואז קרה, מה

 שבאמת כפי הסיפור את להם וסיפרתי
 לחברי אמר זאת, ששמע החוקר, התרחש.

 רוצח שהיה ייתכן בנעלי הוד. הוא שאם
ימ שהוא לחברי, אמר חוקר אותו אותה.

 בדיקה נעבור הפרוצה וגם אני שגם ליץ
 שיחפותי משוכנע הוזז ■והוא בפוליגרף,

 ערך הוא הפעמים באחת כמו־כן, תוכח.
 היא שיחה ובאותה לבונה, ביני פגושה
 מם־ שהוא כשראיתי עדותה. ׳את סתרה
 עוד של ׳שמיות מסרה בדביר׳וה, תבסת

 ושרדתי אנסתי אני שלדבריה פרוצות שתי
אותן.

 שופט על-יידי מעצרי הוארך בינתיים
 לחקור וניסו נוספים, י׳ום בחמי׳שה-עשר

שהוז הנוספות הפרוצות ׳שתי על אותי
 החוקר לידי החקירה הועברה שוב כרו••.
 מכה היה פעם מדי ׳והוא בעבר אותי ׳שהיסה

 ב־ להודות ממני ודורש רצח, מסות ■אותי
 הלחץ, למרות הוריתי, שלא מובן ;אשמה.

הללו. המיקרים יעל מושג לי היה לא כי
 הגיש והלה עבורי, עורך־דין שלח ׳אבי

 בא- טען ערר באותו המעצר•״, על ערר
 וש־ מסועפת, ׳שהחקירה המיישטרה כוח

 כדי מעצרי ׳המשך את מבקשת המישטרה
הסתכ ולצורך בפוליגרף לבדיקה ׳שאעמוד

ממ לפסיכיאטר נלקחתי פסיכיאטרית. לות
 משך כל הבדיקה. את עירך ׳והוא שלתי,

 וגם דקות, חמש על עילה לא שיחתנו
 אליו כבול ׳ואני לצדי יושיב כיש׳ש׳וט׳ר זאת

 היום יועד ׳נלקחתי, לא למכונ׳ת־האמת בידי.
מדוע. ׳מבין אני אין

 בא־ ׳ביקש מעצר ימי ׳חמישה-יעשר ׳בתום
 באומרו ימים, עישרה עוד המישטירה כוח

 מתלוננות. שתי עוד נגדי שיש לשופט
 היכן ושאל החקירה ■בתיק הסתכל השופט

לא עדיין שהן היתד, ה׳תשוסד, התלונות.

 רמת־גן• ממישטרוז שמש רפי סמל *
 עזרא. ויפה רובינשטיין דקלין *•

זיו. מאיר עורך־הדין ***

קריב, שמואל של דירתו בחדר עומד זיו מאיר עורך־הדיןהאונס דיות
 על־ידי שנתקבלה הפרוצה, גירסת לפי האונס, בוצע שבו

העובדות. להסברת גירסה ומסר זו, גירסה מכחיש קריב והעליון. המחוזי בית־המישפט

 את המי׳שטרה קיבלה זאת למרות התלוננו.
 למיסדר־ והובאתי שביקשה, הימים עשרת
זיהוי.

 הזיהוי מיסדר
לקוי* היה

ך  נוכחותו את מעמד כאותו חכתי י
להת להתגלח, ודרשתי עורך־דיני של י

 לי, ניתן לא זה בל בגדים. ולהחליף רחץ
 למיסדר־זיהוי. לעמוד הסכמתי לא ואז
 מאולתר, למיסדר־זיהוי ;בכוח נגררתי לכן

 ומטונף, מוכה פרוע, לא־מגולח, כשאני
מק ללא מעצר ימי חמי׳שה־יעשר אחרי
מעו בצורה עלי תלויים וכשמיכנסי לחת,
 החגורה ממני.את לקחו (כי׳ ׳רחמים ררת

ה בבית כמקובל ׳בנעלי, הוו לא ׳ושרוכים
מעצר.)

 קבוצת בין ׳והושבתי לחדר הוכנסתי
 מתלוננת הוכנסה אחרי ׳ומייד בחורים,
 יותכן זה איך יישאל יאחד בל אותי. ■וזיהתה

 ? עלי מצביעה ׳והוא כלום ׳לד, עשיתי ■שלא
 סמוך בחדר יישבה הוא בניסתי קודם ובכן,

 על !לד,ישקיף ויכלה פתוחה, היתד, שדלתו
 קשור היה נוסף דבר השני. בחדר הנעשה

 ׳ניראה לא בחדר מהנוכחים ■איש בהופעתי.
 נקיים, למשעי, מגולחים הוו בולם כמוני,

 בנעליים. ושרוכים במכנסיים חגורות עם
 ״חפש בסיגנון: .נערך הזה המיסוד כל
נמצא. הוא ׳ואכן הדופן״, יוצא את

מס רובינשטיין) (ז׳קלין מתלוננת ׳אותה
 סיפרה שבהן עד׳וי׳ות, ארבע במישטרה רה

 ששכבה סיפרה בתהילה שונות. גירסות
 סכין שלף הוא ׳ואז מרצונה החשוד עם

 ל״י. 7,000 של ובערך תסשיטים ממנה ושדד
כ התוקף מסונית ׳את זיהתה לאחר-מכן

 עמדו אופיו שעל זוז, מיסדר־זייהוי •
 העליון, בית־המישפט שופטי בפרוטרוט

 זה מאישום קריב של לזיכויו ׳העילה היה
עונשו. ולהפחתת

 יש (לי פולקסוואגך חיפושית מדגם מכונית
).900 קונטסה מסוג מכונות

 זהה היה שלא מיספר־רסב מסרה במדכן
ש הוברר ובחקירה שלי, הרכב מיספר עם

 ׳בחולון לאשה שייך זה מיספר הנושא רכב
 ריככה יום ושבאותו יאותה, מכיר אני שאין

 קלס־ בזמנ׳ו הרכיבה המתלוננת ׳נגנב. לא
באל המצולם אדם על הצביעה וכן ׳תרון,

 אותו, אי׳תרה לא המי׳שטרה העבריינים. בום
 סוויסה מכלוף דוד (שמו נחקר לא והוא

מוסר). בענייני הרשעות יבעל מרטת־גן,
 שנק־ טענה באשר לעשות ■הגדילה היא
 ונשדדה נאנסה ישם ■בבית־קברות, לעץ שרה

 ועורו־ אחי ישערסו בביקור ׳אך לדבריה,
שום שם קיים שלא הסתבר במקום, הדין
עץ•

 וב־ באידיש יאיתה שדיברתי טענה היא
 לומר פשינתבקשר, ואבל ׳ענתה, והיא ■אנגלית

 גימגטה באידיש, מישפט בב״ת־המיישפט
 כ׳ש־ ׳טעתה. ובשתיים בקושי, מילים ׳שלוש
 שהיא טענה באנגלית, זאת לומר לה נאמר

 דד התנהל כך בכלל. אנגלית מדברת לא
 ספר־ בכלא הייתי בשכיינתיים מישפט,

העדו ׳תמו ׳נגדי. ההליכים לסיום עד יונה
 בדיברי גם ׳נתגלו מהותיות סתירות יות.

 סיכומי את לערוך צורך והיה השוטרים,
 דבריו, את סיכם התובע ׳וההגנה. התביעה

 אחד. מיקרה רק לסכם גמר שלי ועורך־הדין
ה ביקש הרב המי׳שפטי החומר בגלל

 אחר, למועד דחייה מיבית-המישפט פרקליט
 לא בית־׳המישפט טיעוניו. יאת להשלים כדי

 מועד את בדבמקום וקבע לבקשתו, נענה
ימים. עשרה כעבור הדין הכרעת
 ובשיחה בעיני, חן מצא לא זה דבר

 ואמר אותי הרגיע הוא שלי עורך־הדץ עם
סי את מפסיקים כל־כך חמור בתיק שאם

במה ׳נוכחו שהשופטים הרי ׳באמצע, כומיו
 הכל למרות אשם. לא שאגי המישפט לך

טובה. לא הרגשה לי היתד, כי דאגתי,
 1977 ביוני 20ב־ ימים, עשרה כעבור

את קרא השופט* לגיודהמישפט. עליתי

כהן. בנימין •


