
אי ממכונית היורדת חטופה ערה ן•
מיוח אטרקציה בדרך־כלל מהווה נד, ■■

 הבולט, חזה אל נישאות גברים עיני דת.
יותר. ולא רגליה, או הארוכה, צמתה

ה השם בדוי, (שם שושנה את אולם
 בית־ צו בגלל לפירסום אסור מקורי

 נסתרת. מצלמה בחשאי צילמה המישפט)
 ב־ מביתה יוצאת היא כאשר צולמה היא

מכו עוצרת לכביש, הולכת מעוז־אביב,
ממנו. ויורדת טרמפ על עולה ניות,

ב החלו שושנה של לצילומה הסיבות
.1977 אוקטובר בחודש אחד גשום יום

 כהרגלה מביתה שושנה יצאה אז גם
אמ יוקרה מכונית טרמפ. לתפוס וניסתה
ב בלמים. בחריקת לידה עצרה ריקאית
 ה־ בת שושנה, יפהפה. צעיר נהג מכונית

 לא הוא ואף בחמדה, אותו סקרה ,26
שהת השיחה החטובה. מהנערה התעלם

אלי כי לשושנה הבהירה ביניהם נהלה
 ומיל- מצליח, יבואן הוא קובו (״זרו״) עזר
יהודיה. אם כל של חלומה צעיר. יונר

 נסיבות ובאותן ערב באותו דווקא כי
לקובו. להעתר סרבה היא

 הנערה את שמע המחוזי בית־המישפט
 אומנם הנערה כי קבע הוא חברותיה. ואת

 זכאית מופקרת אשה אפילו אך מתירנית,
 שלוקחו ומי גופה, את תיתן למי להחליט

באונס. אשם בכוח
אי היד, במישפט הכף את שהכריע מה
 כבר 27 שבגיל הצעיר, קובו. של שיותו

 ידיו. במו כספו את עשה מיליונר, היה
 ידע לא הצליח, פנה אשר שבכל הבחור

 סניגוריו, בית־המישפט. בפני להופיע כיצד
 כמיטב עשו רוזנבוים, ושלמה רום משה

 הכניסה לקוחם של מילה כל אך יכולתם.
לאדמה. יותר עמוק אותו

 אמר הוא כי הנערה סיפרה כאשר
שהוא מה כל משיג קובו ״זרו :לה

 זה כי לראות היה אפשר תמיד,״ רוצה
המישפט. של המוטו הפך

הופי סטודנטים, כולם וחבריה, הנערה
ומאד מכובדת בצורה בבית־המישפט עו

במעונה: בעירעורו, רבית־המישפט אלה תצלומים והגיש ברש שנו באונס הנאשם
טומנים ותנוס ממשיכה היא שנאנסה, טענה שהטומניסטית אתו׳ גם
ו בשושנה התעניינותו ■את הביע הוא
ש מאחר בערב. עימו להיפגש לה הציע

 מיספר־ את לו השאירה פנויה, היתה לא
 למענו לשמור והבטיחה שלה, הטלפון

ערב־שבת. שהיה המחרת, ערב את
ה לחברותיה סיפרה יום באותו עוד
ב שהכירה הצעיר המיליונר על טובות
 הנאה חיצוניותו את היללה היא טרמפ.

 במו ראתה שאותו הרב, כספו על וסיפרה
ל חיכתה היא במכונית. מתגולל עיניה
הקבוע. בזמן הגיע וזה ממנו טלפון
 הפגישה לקראת בקפידה התלבשה היא
 וחולצה והדוקים שחורים מיכנסיים בערב,

 זרו שגילה העניין לסרט. הלכו הם יפה.
בחל לגעת ניסה הוא והלך. גבר בנערה

 אותו דחתה היא אך השונים, גופה קי
 אך חזה יפי את הילל הוא בעדינות.
בילבד. במחמאות לשושנה נשמעו הדברים
 ארוחת־חצות לאכול הלכו הסרט אחרי

הם ביפו. אמדורסקי בני של במיסעדתו

קוכו אסיר
רוצה שהוא מה כל משיג

ה הנוער מיטב של רושם ועשו פקת,
 חסר־השכלה, בחור עמד לעומתם ישראלי.

 הבז חומרית, ובהצלחה בכסף מעייניו שכל
 הבולטת ויהירותו מוסריים, ערכים לכל

העיניים. את סינוורה
 את השופטים חסכו לא בפסק־הדין גם

 אמר: בר נחמיה והשופט מקובו. שיבטם
 שאפתני אדם של רושם עלי עשה ״הנאשם

הת ובחוסר כספו שבעזרת הסבור ויהיר,
הכל.״ להשיג יכול הוא בזולת חשבות

 לגירסתה האמינו אחד, כאיש השופטים,
באונס. קובו את והרשיעו שושנה, של

 הכל הסכימו העונש להטלת הגיעו כאשר
 טוב בחור של ריגעי מישגה כאן שהיה

 בית־המישפט, לפני נשטחו חייו וחרוץ.
ויעי חריצותו על העידו לעבודה חבריו
 על סיפרו מישפחה קרובי בעסקים. לותו

 של רבה ילדיו, ולשני לאשתו מסירותו
 מחלק שהיה גמילות־חסדים על העיד יפו

עם- כי ברור היה נצרך. לכל נדיבה ביד

המתלוננת
סייעו והבכי העצב

לוה הפכה ביניהם והשיחה ושתו, אכלו
 לשני ברור היה יותר. עוד וקרובה טת

גופנית. משיכה ביניהם קיימת כי הצדדים
 המיסעדה, את לסגור כבר עמדו כאשר

 לספל רצון שושנה הביעה שתיים, בשעה
 לא הנערה הרצליה. את הציע וזרו קפה,

התנגדה.
הר צומת פני על חלפו בנסיעתם אולם

 חשוך מיגרש לעבר דרכם והמשיכו צליה
 תדהמתה את כשהביעה ברישפון. ומבודד
 לה להראות רוצה הוא כי קובו לה הסביר
 עליו לבנות כדי במקום שקנה מיגרש

 ביקש היטב לראותו תוכל למען וילה.
מהמכונית. לרדת ממנה

 לשתי הסיפור מתפצל הדקות בשתי
ה שני של לחלוטין מנוגדות גירסות,
 בשלב כי במישטרה טענה שושנה צדדים,

 היא אך ולגפפה, לנשקה זרו ניסה זה
 התרתח, הוא ממנו. פניה את והיפנתה סרבה
ה למושב להיכנס עליה ציוה לה, סטר

ואת מיכנסיה את ממנה הוריד שם אחורי,
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 כל-כך היתה היא אותה. ואנס תחתוניה
 הבלתי- מהתנהגותו ומבוהלת מפוחדת

 חיכתה אפילו היא התנגדה. שלא צפויה
לחייה. מחשש להתלבש, לה שיתיר עד

 יותר. פשוטה היתה קובו של גירסתו
 קיום לידי ברישפון הגיעו אומנם לדבריו,

 המכונית. של האחורי במושב יחסי-מין
 ובהסכמתם רצונם, לשביעות זה היה אך
 העלילה מדוע כך, אם הצדדים. שני של

 היה, לכך הסברו ? האונס סיפור את עליו
 שהוא לה גילה המיני המגע אחרי כי

 שאשתו מאחר קרה המיקרה כל וכי נשוי.
 נעלבה שושנה התפרפר. והוא בחוץ־לארץ,

ני ? חיפשת ״מה :לה אמר ואז קשה,
 אלה מילים שכמוך.״ חנטרישית שואין!•

וה הסטודנטית של נפשה בציפור פגעו
ב לנקום החליטה והיא להתעמלות, מורה
אותה. וניצל בה שזילזל גבר

 בית- לפני הובאו אלה גירסות שתי
 שיכנעה ארבל עדנה התובעת המישפט.

שושנה של גירסתה כי בית־המישפט את

 חברתה את ארבל הביאה כסיוע, האמת. היא
 מיד התלוננה שבפניה שושנה, של הטובה

 כל את סיפרה ושלה בבוקר, למחרת
 כך, על העידו חברים שני עוד הסיפור.

 של במצב היתה שושנה כי הדגישו וכולם
 לדברי הלם. סימני וגילתה בכתה דיכאון,

 שושנה של מאופיר■ זה היה לא חבריה כל
 הטוב הסיוע היה הזה והעצב לבכות.
להביא. התביעה שיכלה ביותר

 העסיקו הם הכל. עשו קובו של סגיגוריו
 מישרד הראשון. ביום החל חקירות מישרד

 ראיין ולילה. יומם שושנה אחר עקב זה
 אודות חקר חברותיה. ואת חבריה את

 ה־ המיניים. מינהגיה ואודות $ייה אורח
 על מאוד מעניינים דברים גילה מישרד
 מגיעים לפעמים כי גילה הוא הנערה.
 אחד ביום שונים גברים ארבעה לביתה

 אחר בזה יחסי-מין עימם מקיימת היא וכי
 לה גילתה שושנה כי סיפרה חברה זה.

 לה, נעים אינו הבחורים אחד של שריחו
 למרות יחסי־מין עימו קיימה היא אולם
גירסתה דעתם על התקבלה לא לכן זאת.

 אך ממאסרו. קשה יסבלו ומישפחתו קיו
 וחצי שנתיים עליו הטיל בית־המישפט

בפועל. מאסר
לבית־המיש־ ערעור הגישו הסניגורים

מ חסכה לא אשר והמישפחה העליון. פט
 מישרד־ את שנית שכרה ומכספה זמנה

 הנאנסת עושה מה שיברר כדי החקירות
 מסלול את שינתה האם האונס. אחרי

 בסרט האונס? עליה השפיע האם חייה?
 העולם כתבת חזתה בווידאדטיים שהוקרן

 בטרמפים, נוסעת היא כאשר בשושנה, הזה
 גברים, שנהגיהן ממכוניות ויורדת עולה

 זאת וכל בדרכה. וממשיכה עימם משוחחת
המישפט. תום אחרי קצר זמן

 הערעור את דחה העליון בית־המישפט
 להפחית הסכים הוא אך להרשעה. באשר

 של הנקי עברו על חזר הוא בעונש.
 עליו חרב העבירה שבעיקבות כך על קובו,

 שנפל בכך הוא הגדול והעונש עולמו
 עמדו שוב עמיקתא. לבירא רמה מאיגרא

 הופחת העונש ועסקיו. מישפחתו סבל על
תנאי. על ושנה בפועל מאסר וחצי לשנה




