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במדינה
)66 מעמוד (המשך

 בביתו והתארחו ללוד, שרות במונית נסעו
 קפה ליאון הכין למופת כמארח ליאון. של

 להכין היא שלו שהמומחיות אלא לאורחיו.
 לסמים מכור ליאון שכן, מסומם. קפה

 לדברי משתמש, הוא וכעת רבות, שנים
 מתא- כדורי 250ב־ משגב, חיים סניגורו,

גברא. כוח חסר הינו כן ועל לשבוע, דון
וב זה, מטיעון התרשמה לא התביעה

 את מהל ליאון כי פירטה האישום כתב
 התנגדותה את להחליש כדי בסם הקפה

 עימה לבוא יוכלו שהגברים כדי הנערה, של
לרצונה. בניגוד מיני במגע

 שולמית הסתלקה הקפה שתיית אחרי
 בדירה. אחר בחדר לישון והלכה מהחדר,

 שהביאו בעלילות הגברים שני החלו אז
לבית־המישפט. אותם

 המסוממת, הנערה ליד התיישב חנניה
 והחל בסלון, הספה על מטושטשת שצנחה
 ממנה להוריד התקשה כאשר אותה. מפשיט

 לבסוף בכך. ליאון לו עזר מכנסיה, את
 עירומה הספה על שוכבת הנערה נשארה
 חנניה אותה בעל ואז היוולדה, כביום
הת להביע ניסתה כאשר לרצונה. בניגוד
 ליאון לה סטר חלושה, ענות בקול נגדות

 לא אם אותה ירצח כי ואיים פניה על
חנניה. עם תשכב

 של תורו בא כאשר מוזרה. עדות
 ל- המסוממת הנערה את לקח הוא ליאון,

 אותה החזיר אז אותה, והרטיב מיקלחת
 שהתייבש. עד גופה כל את וליקק לספה

הוא. גם אותה אנס אז
 לתחנת- ערב באותו הנערה פנתה כאשר

 בערך סיפורה הסתיים לוד, של המישטרה
 חנניה כי הוסיפה, רק היא זה, בשלב

 שעונה את המיני, המגע בעת ממנה, גנב
בארנקה. שהיה הכסף כל ואת

 שלח מאד, מסוממת היתד, שעדיין מכיוון
 אסף בבית־החולים לבדיקה השוטר אותה

 כדי באר־שבע, למישטרת וטילפן הרופא,
שם. מוכרת היא אם לברר

נז הבדיקה אחרי לתחנה חזרה כאשר
 של מביתו חנניה עם כשיצאה כי כרה

 ושם סבתו לבית הצעיר אותה לקח ליאון,
שנית. אותה אנס

 של תעודתו לאור מאד מוזרה עדותה
 השוטר אומר שבה אותה, שחקר השוטר

 הצהריים בשעות ״לדבריה, צרפתי: פנחס
או הזמינו בתל־אביב, בחורים שני פגשה

 ניתן לא בכוח. איתה שכבו ושם ללוד תה
 נלקחה היא מסוממת, היתה היא כי לתחקר

 הוברר ובבדיקה הרופא אסף לבית־החולים
 שהיא סימנים שום ואין בתולה היא כי

נאנסה.״
 הפעלתני, עורד־הדין חנניה, של סניגורו

 למרות כי זו, תעודה סמך על טען זיו, מאיר
 שיש הרי חמורה, בעבירה נאשם שמרשו

 אין כן ועל נסיבותיה, לפי אותה לדון
 אלא ההליכים, תום עד שולחו את לעצור

מייד. לשחררו
 הרפתקה חיפשה הנערה כי טען הוא
 המגעים על יצא לא וכעסה אותה, ומצאה

 גניבת על אלא כאלה. היו אם המיניים,
והכסף. השעון

 ליאון, של סניגורו פרוהכלגזטי. תיק
 לבית- הפתעה טענת הכין משגב, חיים

 החליט שולחו כי סיפר הוא המישפט.
 כן ועל בגרושתו, מאד מאוהב עדיין שהוא
 בתאריך שנית, להנשא השניים קבעו

 עורך־הדין, אמר תרגיל״ זה ״אין .15.5.79
 לאהבה לוואי תוצאת אולם אהבה״. ״זו
 להעיד יותר תוכל לא שולמית כי היא זו

 עדות תהיה לא כן ועל ליאון, בעלה, נגד
המתלוננת. של לסיפורה מסייעת
 אילן השופט קבע הללו התהפוכות אחרי

 בצוותא אינוס כי ספק ״אין בהחלטתו:
 חומרת שבהן החמורות העבירות מסוג הוא

 בדרל-כלל מצדיקה כשלעצמה העבירה
 אין דינם. לבירור עד הנאשמים מעצר

 לבדוק צריך ברזל. של כלל מזה לעשות
 ספק אין דנן המיקרה והראיות. הנסיבות

 מרצונה נסעה המתלוננת משונה. שהוא
 פי על אף ללוד, זרים אנשים שני עם

 לשם, לנסוע סיבה שום לה היתה שלא
 עם בילתה שבו בבית דבר, של ובסופו
 מינית פעילות ביניהם היתד, בלוד השניים

 שעון. ממנה נגנב לדבריה, וגם, ספק. ללא
 במישטרה שמסרה האימרה את הקורא

 במישטרה התלונה כי יתכן שמאד מתרשם
 לה חסר היה לולא כלל, מוגשת היתה לא

 הראיות פי על ההרפתקה... אחרי השעון
פרובלמטי...״ התיק כי ספק אין כעת, שיש

 הנאשמים שני את לשחרר החליט השופט
 שעות, 48ל* שיחרורם את ודחה בערבות,

 תוכל ביילין, הלנה היפה, שהתובעת כדי
ש פרובלמטי כל־כך התיק אולם לערער.
עירערה. לא אף התביעה
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