
 התנגדה, לא המכונית, של האחורי המושב
מוחלטת. בפאסיוויות ונהגה

 אותו שאלה מעשהו, על מתנצל כשהחל
 והוא באונם, מיחסי־מין נהנה הוא כיצד
 בצורה זאת אוהב הוא כי לדבריה, ענה,

 ואף הביתה אותה החזיר הוא ברוטאלית.
אליה. להתקשר הבטיח

 לפנות- בשלוש לדירתה עלתה כאשר
 לפח תחתוניה את זרקה בקירוב, בוקר,

 ליל- אחרי אולם להירדם. וניסתה האשפה
 התקשרה בבוקר, בשמונה בערך נדודים,

 ישבו אז לבוא. ממנה וביקשה ידידתה, עם
 סיפרה והמתלוננת אחדות שעות השתיים

בכי. כדי תוך סיפורה את
 לה וגם נוספת, לחברה טילפנה היא
 היא הלילה. קורות את יום באותו סיפרה

 היה מהם שאחד חברים, שני הזעיקה גם
 להם וגם למיקרה, עד האינטימי חברה

 לחברותיה, בניגוד סיפורה. את סיפרה
 במישטרה, תתלונן לבל אותה שהזהירו

 גיהינום, לעבור עליה יהיה שאז מפני
 כי שינברג, ישראל חברה עליה השפיע
 קצין הוא שאחיו מכיוון למישטרה. תיפנה

 אחרי וכך, השניים, אח הפגיש מישטרה,
במישטרה. התלונה הופיעה ימים כארבעה

 בית־המישפט, ראה אלה, בתלונותיה
 ארבל, עדנה המנוסה, התובעת של לבקשתה

 כי וטענו חזרו שהסניגורים למרות סיוע.
המת שמספרת בסיפור סיוע למצוא אין

 הקרובים, וחברותיה לחבריה עצמה לוננת
 אוב־ ואינם לה, לעזור מעוניינים הם שכן

 ורק אך תלויה סיפורה מהימנות ייקטיווים.
 הכישרון, וכגודל שלה, המישחק בכישרון

הסיוע. גודל כך
 כל את קיבל שבית־המישפט מאחר

 באינום. קובו את הרשיע לעיל, הנאמר
 ארבל, עדנה העלתה העונש לקביעת כעד
ה עובדת שבו בית־הספר מנהל את

 השתנתה כמה עד סיפר הוא מתלוננת.
 מיקרה אחרי והעליזה החביבה הנערה
 שעברה כמי מדוכאה, נראית היא האונס.

 עצובה והיא מחייכת אינה רצינית, טראומה
הזמן. כל

להביא כדי זה, בשלב נדחה המישפט
מאסר וחצי שנתיים

שעינזה נערה באונס אותו שהרשיע אחרי יפה־התואר קובו זרי על

 קפה״,- לשתות במקום אחר־כך, ובמיסעדה. בקולנוע ערב בילה
 • ענזנור אחרי ברישפון, חשוכה בשדרה במכוניתו אותה בעל

״ ניעל^וז. כי־אם התנגדה לא הנערה גירסתו, לפי לחיה. על

 שני בתמונה, הנראה יפו, יליד קובו הוא מילדותו
 שקע האחרונות בשנים הקבוצה. שחקני בחברת משמאל,

יפו. מכבי לקבוצת לתרום ממשיך הוא אך לספורט, זמן לו נותר שלא עד בעסקיו כולו
□ מכבי אוהד י

קובו. של עונשו להקלת אופי עדי
 המישפט !ניהול כל במשך כי מסתבר

 החוזרות מהתפרצויותיו סניגוריו נדהמו
 וחסרת- החצופה ומהתנהגותו ונישנות,

 אף השופטים בבית-המישפט. המעצורים
 אחרי האולם, מן פעמיים להרחיקו נאלצו

הסני אותו שלחו לכן בדיונים. שהתערב
 מה לברר פסיכיאטרית, לבדיקה גורים

לקובו. קרה

ה , טי מפ  הסי
גשבדה

 אפורה, אופנתית חליפה גוש מ
 ישב בידיו, פניו את תומך כשהוא1 €

 עדות את ושמע הנאשמים דוכן על קובו
 בעיניים שפילמן, ויקטור הפסיכיאטר,

 שהמישפט הלחץ כי הרופא, סיפר מושפלות.
 מאמין הוא לפינה. אותו דחק עליו הטיל

 שהוא לכך גרם וזה נגדו, קשר קשרו כי
 את ולכלכל בהיגיון לחשוב יכול אינו

ודי התפרצויותיו מכאן, לטובתו. מעשיו
בכושר שיתוק ממש יש החריפים. בוריו

 בעבר, אשר קובו, של הראציונלי החשיבה
 סירבה וזו אשד, עם קשר לקשור ניסה אם
מגע. עימד, מנתק פשוט היה לו,

 מיפו, הבולגרי הרב היה השני העד
 מאז הנאשם את מכיר הרב בכר. אברהם
 לבית־ בשכנות גרה מישפחתו שנולד.
 כדי לקובו, פנה שהרב פעם בכל הכנסת.

 נענה לניצרכים חסדים גמילות ממנו לבקש
 בפי היתד, אחת בקשה ורק רחבה, ביד

 כל את שמו. את יגלו שלא הנאשם,
בסתר. נתן והנדיבות הרבות תרומותיו

 העידו מעסקיו אותו המכירים ידידים שני
 בחברה, חביב היה כמד, וסיפרו הם, גם

 אותו שינה וכיצד הוא, טוב חבר איזה
 מדוכא והוא נפגעים עסקיו אף המיקרה.

עפר. עד
 היתד, ביותר המרשימה העדות אולם
 מעת אותו מכירה היא אשתו. של עדותה

 הם־ ומאז ,15 בת והיא 16 בן הוא שהיו
 בצבע חליפת־מיכנסיים לבושה יחדיו.
 נראתה וחלקות, ארוכות שערותיה שנהב,

 עיניה הרנסנס. מתקופת ציור־מדונה כמו
 תיארה כאשר עצורות, מדמעות הבריקו

היא שניהלו. היפים המישפחה חיי את

 ילדיהם לשני הוא נפלא אב איזה סיפרה
 לבית־ סיפרה כאשר נשבר וקולה הקטנים.
 והילדים היא עשו אתמול כי המישפט

היל את להרגיל כדי לקובו, פרידה מסיבת
 נפרדו הם לחוץ־לארץ. נוסע שאבא דים

שי. לו והגישו מאביהם
המלו בסיכומיהם והסניגור, התובעת

 שהותירה מהרושם לגרוע יללו לא מדים,
 משנשאל אולם האשה. של הכנה עדותה
 לו יש אם בית־המישפט על־ידי הנאשם

 דוכן על נשען ממקומו, קם להוסיף, מה
 מרגיש אינו כי אמר, מאד וחיוור העדים

 ״אני ואמר: התישר פיתאום אולם טוב.
תז...״ לכי לה שאמרתי מצטער רק

 הסימפטיד, נשברה קסם במטה כמו
 הרס במדפיו לנאשם. אז עד שנרחשה

אותה.
 ודחו לדבר להפסיק לו יעצו השופטים

 האשד, הבעל, למחרת. גזר־הדין מתן את
 את שמילאו והנוצצים הרבים ידידיהם וכל

 נוסף ליום בית־המישפט את עזבו האולם
מתח. של

חופש
הבחירה

 על קובו עמד גזר־הדין, הקראת יוס ף*
- ה לגזר-הדין בדומיה והאזין רגליו י

 שנתיים לו שפסק לוין, דב השופט של פיוטי
מאסר. וחצי

 ההיבטים כל את הזכיר בית-המישפט
 באונם. וסופו ברצון שתחילתו המיקרה, של

 ועל הנאשם אשת על רחמיו את הביע
 את איבד אשר הנאשם על ואף מישפחתו.

 גנובים. מים של ספורות דקות בשל עולמו
 תמימה בתולה אינה הנערה שגם למרות

 תצליח והיא נהרסו לא חייה כי לשער ויש
 חופש את לה לתת שיש הרי אותם, לשקם

 ואת רגשותיה את תעניק למי הבחירה
גופה.

מבית וביקש רגליו על קם רום, הסניגור,
 עד המאסר ביצוע את לדחות ר,מישפט
 העליון. בבית־המישפט עירעור להגשת
 של המישפטית בנקודה לערער בדעתו

 העליון, בית-המישפט זאת יקבל ואם סיוע,
 על הנאשם את לפצות דרך כל תהיה לא

 השופטים אולם בבית־הסוהר. שבילה הזמן
לבקשתו. נעתרו לא

 מושבה ממקום קמה הנאשם של אשתו
 השופטים לפני והתחננה ספסלי־הקהל בין

 הרבה שיש מאחר הביצוע, את שיידחו
 בית־ אך להסדיר. שיש בעסק דברים

 עליה וציווה בקשתה את גם דחה המישפט
 פרצה המישפט במשך ראשונה פעם לשבת.

מר. בבכי קובו רות

 רות יושבת גזר־הדין, אחרי שבוע כיום,
 ומנסה שברמת־השרון, בביתה הילדים עם

לבדידות. להתרגל
 בנערה כאלה נפש כוחות נתגלו מאיין
 תנועה כל אשר למראה, השברירית הצעירה,

 כי נראה ״ליידי״? היא כי מראה שלה
 נפרד בלתי חלק הם והנאמנות האהבה
אשה. של מנפשה
 בני וכל יצחק, קובו, של הבכור אחיו

 יחדיו וכולם מאחוריה עומדים המישפחה
 עימם יעשה העליון שבית־המישפט מצפים

צדק.
הגב בין חריפים הדים עורר פסק-הדין

 לאפשרות מעתה מודעים הם בישראל. רים
 עצמם את למצוא יכולים הם רבה שבקלות

 נערה שהזמינו אחרי קובו, של במצבו
מין. ביחסי שנגמר ערב לבילוי

_  ___________________________


