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באזיקים חברכנסת טבח:
ט ^ פ  בדין הרשיע שטיינברג חיים שו

 רחובות עיריית וראש הליכוד, ח״ב את 1 1
 שוחד. בעבירת רכטמן, שמואל לשעבר,

 הקבלן של לעדותו האמין בית־המישפט
 מעניינות בעיות עלו במישפט גיבור. משה
 עדים על והשפעתה ההיפנוזה שאלת כמו

ומהימנותם.
 התעוררה ביותר המעניינת הבעיה אך
 הורשע שרכטמן מאחר ההרשעה. אחרי
 התעוררה מאסר, שנות וחצי לשלוש ונידון
במאסר. שיבתו בעת בכנסת, חברותו שאלת

למאסר. שנידון הראשון הח״ב הוא רכטמן

 הבעיה תיפתר כיצד התווכחו מישפסניס
 האם בכלא. בחבר־הכנסת ייעשה ומה

 יאפשרו האם מיוחדים, תנאים לו יינתנו
 הכריח לבסוף הכנסת. לישיבנת לנסוע לו

מהכ להתפטר רכטמן את הציבורי הלחץ
 חף חינו כי הצהיר קשה, נאבק הוא נסת.

 העליון לבית־המישפט ערעורו וכי מפשע
 ובית־ נדחה, זה ערעור גס אך יוכיח.

 ואת ההרשעה את אישר העליון המישפט
 על כבד בלב רכטמן ויתר אז רק העונש.
 — לכנסת נכנס במקומו בכנסת. חברותו

___ _ שטרן. דוד

 לשלוש ונידון שוחד באשמת הורשע אשר רכטמן שמואל חבר־הכנסת ך11||||
 לאחר עד למאסר. שנידון הראשון חבר־הכנסת זהו מאסר. שנות וחצי 1111111

מהכנסת. רכטמן התפטר לא עירעורו, את קיבל שלא העליון, לבית־המישפט ערעורו

 באונם נאשם קרבו (״זרי") ליעזר ^
י  יום הכיר שאותה נאה, צעירה של '

 נתן ויפה־התואר הצעיר קובו לכן. קודם
 בשבוע. החמישי ביום לסטודנטית טרמפ

 המהודרת, למכוניתו בשמחה נכנסה היא
 וסיפר שטרות־כסף חבילת לה הראה והוא

 ערב שבאותו מאחר הגדול. עושרו על לה
 להיפגש השניים החליטו עסוקה, היתד.

 לסרט, הלכו חששי ביום ואכן, למחרת.
 וכאשר ביפו, מפוארת במיסעדה המשיכו

 הנערה הציעה מאד מאוחרת היתד. השעה
 חלף קובו אך בהרצליה. קפה ישתו כי

 לכיוון והמשיך הרצליה צומת פני על עבר
 הוא כי השיב הבחורה של לשאלתה חיפה.
 ברישפון, שקנה מיגרש לה להראות רוצה

 כאן עד וילה. לבנות עומד הוא שעליו
בכל. הצדדים שני הסכימו

 קצרים ברגעים מזו זו נפרדת גירסתם
 עצר כאשר רישפון. ליד מבודד במקום

 לקיים לדבריו, הסכימה, מכוניתו, את
 מלא. פעולה שיתוף תוך יחסי־מין עימו

 התחילה ונשוי, שהוא לה סיפר כאשר רק
 רצית ״מה :ואמר לה לעג והוא להשתולל,
לדב ?״ רצית נישואין ן שכמוך חנטרישית

 אותה שעוררה היא בה שפגע זו פגיעה ריו,
 עניין כל בו. ולנקום במישטרה להתלונן

בלבד. ונקמה עלילה הוא האונס
 קצרים, רגעים שבאותם טענה הנערה

 אך התנגדה. כוונתו, את הבינה כאשר
 שיהרוג עליה איים לחיה, על לה סטר הוא

האחורי. המושב על בכוח אותה ובעל אותה
 התנהלו המישפט של ישיבותיו רוב

 העידו וחברותיה הנערה סגורות. בדלתיים
 השאלה לפירסום. נאסר ושמן קהל ללא

 בית־המישפט יאמין אם היתה הגדולה
 לה. ימצא ואם המתלוננת של לגירסתה

 כאן גם היתה עבירת־מין בכל כמו סיוע.
המרכזית. השאלה הסיוע שאלת

 השופטים כל גינו מאד חריף בפסק־דין
 ויהיר, שחצן בחור בו ראו הם קובר. את

 את להשמיץ הזדמנות כל על ויתר שלא
 ״זרי :המילים בעושרו. ולהתרברב הנערה

חזרו רוצה,״ שהוא מה כל את משיג קובו

ההרכב. שופטי כל של בפיסקי־הדין כמוטו
 שהנערה בכך השופטים ראו הסיוע את

 בהזדמנות מייד האונס סיפור את סיפרה
 נראתה ואף הטובה לחברתה הראשונה

ונרגשת. נרעשת
 וחצי שנתיים קובו על גזר בית־המישפט

מאסר.
 ולצידו עימו היתה רות, קובר, של אשתו

 וסלחה בו האמינה היא הדרך. כל לאורך
 הערעור כי קיוו הזוג בני בה. בגידתו על לו

 של לזיכויו יביא העליון 'לבית־המישפט
 בית־ שנתן המלא האמון בגלל אך קובו.

 זיכה לא המתלוננת של בדבריה המישפט
הוא אך קובו. את העליון בית־המישפט גם

 המיליונר קובו (״זקי״) אליעזר 11111^
 באונם הורשע אשר יפה־התואר

טרמפ. לה שעצר בעת שהכיר סטודנטית
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