
 גד הייתי לא שאילו יודע אני עכשיו
 זה, כל לי קורה היה לא חשש מישפחת

כ שהתפרסם שלבו, הצריף בגלל אבל
 של המיקדה ובגלל אורגיות, של צריף
 ועל הצריף על להתלבש החליטו אחי,

שלנו. המישפחה
 ואחר- יום, 15ב־ המעצר את לי האריכו

 לבקר באה היא לדין. העמדה לי נתנו כך
 גם מיכתב. לי כתבה וגם ברמלה אותי

בהתח כעסה היא אותי. לבקר באה אשתי
 ידעה כי לצידי עמדה אחר־כך אבל לה,

מפשע. חף שאני
 היא בכלא, אותי לבקר באה כשסימה

 להתנצל, וניסתה לעשות מה אותי שאלה
 — בעולם דברים שני ״יש לה אמרתי אז

 תיכנסי האמת את תספרי אם ושקר. אמת
עכ אכנס, אני תשקרי ואם לבית־הסוהר,

 כי לעשות.״ מה בעצמך תחליטי שיו
 הבחורות של הפסיכולוגיה מה בעצם

 אפילו ומתלוננות הולכות הן בראש־העין?
 שהמישפחה כדי מוצדקות, לא התלונות אם
עליהן. תגלה לא

 אותי שיחררו חודשים. ארבעה ישבתי
 שבו לכלא, שלה המיכתב שהגיע אחרי

ש אחרי לי. שעשתה מה על התנצלה היא
 אותי לשחרר הוחלט המיכתב את קיבלתי

 כאילו הרגשתי בכלא המישפט. לסיום עד
 שאצא האמנתי לא עלי. נפלו השמיים

זכאי.
חשש. רחמים של סיפורו כאן עד

ת חסדו ת  ה
ת והעלמת מ א

 ראשון סגן פלפל, דרורה התובעת, ם ך
 של סניגורו וגם המרכז, מחוז לפרקליט

 ידעו לא אורן, אבי עורך־הדין רחמים,
 המישפט, תוצאות את האחרון לרגע עד

 היה, ניכר המתלוננת העידה כאשר שכן
 מעדותה. לרעה מתרשם בית־המישפט כי

 בית- כי נראה הנאשם כשהעיד אולם
התביעה. לכיוון נוטה המישפט
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שתתגרש מבתה ביקשה מעצרו אחרי אחיו.

 הסתירות את להסביר ניסתה התובעת
ה מפני שפחדה בכך המתלוננת, בעדות
 זאת הסביר הסניגור מגרונה. דיבר נאשם

שקר. עדות על למאסר להיכנס בחששה
ה בית־הדין אב אמר בפסק־הדין

להכריע ״כשבאים :לוין דב שופט
 עלינו שלפנינו, האינוס במישפט סופית
 הבסיסי הכלל את לעצמנו ולשנן לחזור

 להנחותנו וחייב תמיד, אותנו שמנחה
 על ששומה לכך הכוונה נפשות. בדיני

 לכל מעבר האשמה את להוכיח' התביעה
 את להדגיש לנכון ראיתי סביר... ספק

ש הקשות ההתלבטויות נוכח הדברים
 מימצאי־ את לקבוע בבואם חברי התלבטו

השיפו מסקנותיהם ואת העובדתיים הם
טיות.״

השניים. השלימו זיכויו אחרי אך מגבריאל,

ש שאלות התעוררו המישפט במהלך
המתלוננת: של בגירסתה ספקות הטילו

 מדוע מהנאשם המתלוננת פחדה אם •
 והצטרפה אנשים ההומה מהמועדון יצאה
 פורענות כמקום ידוע שהיה לצריף, אליו

? וכמאורת־זימה
 ממנו כשיצא בצריף, נשארה מדוע >•

 להזעיק ניסתה לא שתייה, להכין רחמים
לברוח? או עזרה
 יחסי־ לקיום עד כאילו שלה ההסבר •
 לא רע כל לה שיאונה פחדה לא המין
לבית״המישפט. נראה
 כי בבית־המישפט, הכחישה היא י•

להת וניסתה בכלא, הנאשם את ביקרה
הס אחר־כך אליו. המיכתב לכתיבת כחש

 אבל לחצים, תחת אותו כתבה כי בירה,
 כלומר לה, הציק לא עדיין שאיש ציינה

 עליה שיופעל לחץ מפני נובע שחששה
לשופט. נראתה לא זאת וגירסה בעתיד,

 של נפשי במצב היתה המתלוננת <•
 יכול אחד, מצד בדודיה. פגשה כאשר חרדה
 היה שאכן לקביעה סיוע להוות הדבר
 המתלוננת כי גרס, הסניגור אולם אונס,
 בחברה שפגשה בגלל זה נפשי במצב היתד,

 ובגלל זר, גבר עם שהיתר, בשעה האהוב,
 שאיחרה על הוריה תגובת מפני החשש
 בסופו שהתקבלה היא זו גירסה לביתה.

במישפט. דבר של
שהמת־ לכך התייחס בר נחמיה השופט
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 !לנוער ואופניים ספורט אופני
 יוקרה אופני — ״הרקולס״
 תוצרת פאר — לאלופים

אירופה!
ז  ).3טס\/5 תוצרת(חסזס̂ו

 של עצום מבחר ל״הרקולט״
 מהלכים 10 עם ספורט דגמי

 מיוחדים^ סוווטסד׳ ס1ט0ודגמי״ *
^ לנוער. ^

 ספורט אופני של דגמים מבחר
 לנשום אופניים מהלכים): 10(

 מיוחדים דגמים ונערות
 ותלת צ׳ופרים, ונוער לילדים
 בצבעים לפעוטות אופן

 עממיים ובמחירים מרהיבים
ל״י. 3,000מ־ החל

 בע״מ קופמן סוכנויותחבוש! ולשיפור באנרגיה לחיסכון
תל-אביב. 105 חשמונאים
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