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 בכוח אותה והשכיב התפשט הוא רצח.
בצריף. המיטה על

 התנגדותה, חרף עליה, שכב אחר־כך
 לדברי בה, ביצע לסיפוקו הגיע ומשלא

מאוח לילה בשעת סדום. מעשה התביעה,
 על תתלונן שאם איום תוך לה, הניח רת

בה. יתנקם ■מעשיו,
ה החליטו בכתב־האישום הנאמר חרף

 על חשש את לזכות אחד פה שופטים
 הספק ומחמת דיעות ברוב סדום. מעשה

אינוס. מאשמת אותו לזכות גם החליטו
 ישב לראשו, כשכיפד, שחרחר, גבוה,
 בראש־העין הוריו בבית חשש רחמים
 היה הוא ד,מיקרה. על גירסתו את וסיפר
נינוח.

חשש: סיפר
 ד,מיק־ לפני שבועיים * סימה את פגשתי

 אחנת-אוטובוס ליד בערב, היד, זה רה.
מקודם. עוד אותה היכרתי בפתח־תיקווה.

 ארנקה. את ■מצאה ולא לפני, נכנסה היא
 לי החזירה היא כך ואחר במקומה שילמתי

 לי סיפרה היא ביחד. ישבנו הכסף. את
 בר־מיצווה לד, ושיש מהעבודה באה שהיא

 להצטרף, ממנה ביקשתי בתל־אביב.
 לה מפריע לא אם ושאלתי כמובן, בצחוק,

 כך כל - לא שזה ענתה היא נשוי. שאני
 ונתתי עסוק הייתי אני אבל לה מפריע

 כדי בעבודה, שלי הטלפון מיספר את לה
זמן. לה יהיה אם כך, אחר שתתקשר

 והזמינה אחד בערב אלי התקשרה היא
 איתר, קבעתי היום. למחרת למסיבה אותי

 תוכל לא שאם לי אמרה והיא פגישה
במסיבה. נתראה לבוא

עצום, ורעש אנשים עשרות היו במסיבה
 הסכימה היא החוצה. לצאת לה הצעתי אז

 שליד לצריף איתי לבוא לה הצעתי ואז
 הזה הצריף קפה. ולשתות שלי הבית

 שקרה מד, אחדי לפורענות. מועד צריף הוא
 ומאוחר מהצריף, לפחד התחלתי לאחי שם

 את שיהרסו שלי עורך־הדין ביקש יותר
**. הצריף

 קפה להכין הלכתי לצריף כשנכנסנו
 כשחזרתי קוניאק. כוס חצי מזגתי ולי
עצ את נעלה שהיא ראיתי המשקאות עם
 לי הסבירה היא כך אחר מבפנים. מה

 שיראו רצתה שלא בגלל עצמה את שנעלה
 יצא הזה ושלצדיף נשוי, גבר עם אותה

האורגיות. של כצריף רע שם
 באלבום והסתכלנו הספה על התיישבנו
בלי 12 עד דיברנו כף שלי. המישפחתי

 סיפרה והיא עצמי, על לה סיפרתי לה.
 שהיא יהוד, יעקוב שלה, החבר על לי

 בו בוגדת שהיא לו ושמספרים אוהבת
איתה. לגמור החליט הוא ולכן

 רצתה מרצונה. התפשטה היא כך אחר
 חצי אותה השארתי אני אבל איתי, לשכב
 של המיקרה בגלל למה? ערומה. שעה
 נכנסתי הצריף. באותו באונם שנאשם אחי

 שהיא פחדתי שלו. מד,מיקרה לטראומה
 להשתולל, ותתחיל מהמיטה תקפוץ אולי
 שהיא עד איתה לשכב לא החלטתי לכן

זה. את תרצה ממש
 ב־ הוכח גם זה סדום, מעשה היה לא

 הבדיקות סמך על נכון, כלא בית־מישפט
 כל עם לגמור העדפתי אחר־כך לה. שעשו

 אמרה עוד והיא מהצריף יצאנו העניין.
 לבוא מוכנה אני נהנית לא אם ״רמי, לי:
 שלא כדי שלי, סוודר לה נתתי מחר.״ גם

הבי אותה ללוות והתחלתי קר, לה יהיה
ביני ועשיתי שלי חבר פגשנו בדרך תה.
הכרה. הם

תספרי ״אם
האמת״ את

 קורה היה לא מונית תופס הייתי 0
 מוניות היו לא אבל המיקרה, כל לי

 ראינו הולכים שאנחנו ואיך כזאת, בשעה
 יעקוב. שלה, החבר של הווספה את פתאום

 שלה. וההפלד, שלה הראשון היה גם הוא
ממנו. היתד,

 התחבאה היא הווספה את ראתה כשהיא
 מתחבאה? את ״מה לה: אמרתי מאחורי.

 הגיע, הוא חברה.״ אצל שהייתי תגידי
מה הבין שהוא ברור אותנו. וקלט עצר,

 לחשוב יכול כבר הוא מה בינינו. היה
 משחקים בלילה? באחת עושים שאנחנו

? ג׳ולים
 הביתה. אותה שיקה ממנו ביקשתי אז
 שקרה לו אמרה שהיא לי נודע כך אחר

 אבל להסביר, ורצתה נעים לא מיקרה לה
 והיא אותה לשמוע מוכן היה לא הוא

 לה סיפר שהוא ובגלל בגללו ללחץ נכנסה
 מאד ושהם אותה, מחפשים שלה שההורים
מודאגים.
לב התחילה היא הביתה הגיעה כשהיא

 פרצופים. להם ולעשות שלה להורים כות
 סיפרה לא גם ולכן כלום, ידעו לא הם

אותי. מאשימה שהיא מה על להם
להתלונן עליה השפיעו שלה הדודים אך

)

 באונס שהורשע חשש, גבריאל
י י ' ■  חלו הוריו בראש־■הין, הקבוצתי י י

האחים. שני של ממעצרם כתוצאה קשה

 אחרי האורגיות. בצריףהמיטה
הח רחמים של מעצרו

הצריף. את להרוס המישפחה ליטה

 פיר־ על אסרו השופטים בדוי. השם *
השם. סוס

 חשש, גבריאל רחמים, של אחיו **
 אחרים, ארבעה עם ביחד בזמנו נעצר

 שהובאה קטינה, של קבוצתי באונס כחשוד
שנו םראש־העין צעירה על־ידי לצריף

ני חשש גבריאל ״השועלה״. בכינוי דעה
ועו תלוי עירעורו מאסר. שנות 15ל־ דון
 הזה (העולם העליון בבית־המישפט מד

2190.(

 למיש־ בושה תהייה שלא כדי במישטרה
 באמת יגלו לא שלה שההורים כדי פחה.

היא. מי
 בוקר. לפנות שלוש בשעה אותי עצרו

 היו פתח־תיקווה. למישטרת אותי לקחו
 למרתף אותי לקחו הם שוטרים. שני שם

 ישר לי הרביצו בחולצה. אותי ומשכו
אנס שלא להם שסיפרתי למרות אגרופים,

 מרצונה. איתי שכבה ושהיא אותה תי
 התחילו הם מודה לא שאני ראו כשהם
 אילנה של הרצח על שאודה עלי לצעוק

 הרצח אותו על נחקר אחי גם עמרם*.
 להפיל ניסתה המישטרה אותו. כשעצרו

 לא עוד כי הזה הרצח על עצורים המון
הרוצח. את מצאו

 פיתאום מניאקים. כמו לי הרביצו שוב
 מישפחת ״אתם : לי אמר קצין איזה נכנס

 והוא כולכם.״ את לתלות צריך חשש?
הפקידה. ליד באוזן, סטירה לי הכניס

׳אח חודשים לפני שנרצחה צעירה *
בראש־העין. דים
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