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המש מסילות, קיבוץ את עזבה אורנה
 הצעיר, השומר של הארצי לקיבוץ תייך
האח השנתיים במשך שנים. כשבע לפני

לאח קטלן. יוסף עם אורנה חיה רונות
 אורנה ששכרה בדירה התגוררו רונה

שער בחיפוש בבת־ים. 53 דניאל ברחוב
 רב־ רכוש נמצא זו בדירה המישטרה כה

כגנוב. כולו החשוד ערך
 ד,מיש- נציג טען המעצרים שופט בפני

 לפרוץ נהגו העצורים שלושת כי טרה
 המישטרה נציג מייוחדת. בשיטה לדירות

מנ את שוברים היו השלושה כי גילח
 (ג׳פ־ פלייר-פטנט באמצעות הדלת עול

 פלייר המנעול חור לתוך ומחדירים קה),
כש נפתח שהוא כך הפוכה, שפעולתו

 ההפוך הפלייר באמצעות עליו. לוחצים
 ופורצים המנעול שיני את שוברים היו

לדירה.
ה בעת בוצעו המישטרה נציג לטענת

 תל־אביב באיזור רבות פריצות אחרונה
 רב, רכוש נגנב אלה בפריצות זו. בשיטה

 הפריצות ביצוע את מייחסת והמישטרה
העצורים. לשלושת

 חששו בקיבוץ
מסמים

 לבק- האריך, המעצרים ופט ***
*  של מעצרם את המישטרה, שת /

 ימי בתום יום. 15ב־ החשודים שלושת
 טרם החקירה כי המישטרה טענה המעצר

 גם נוספים. ימים 15 וביקשה הושלמה
פרק אולם לבקשה. השופט נעתר הפעם
 עורך־הדין אופנהיים, אורנה של ליטה

הנוסף. המעצר על עירער לידסקי, צבי
 שדן ולך, דויד המחוזי השופט בפני
 עבר אין לאורנה כי לידסקי טען בערער,

 עבדה האחרונות השנים ובחמש פלילי,
 המחשב במסוף כנקבנית אחראי בתפקיד

 נגמרה לידסקי, לדברי לאומי. בנק של
הו המעצר, להמשך הצדקה ואין החקירה

שמו המפקח באשמה. הודתה ואורנה איל
 החקירה כי זאת, לעומת טען, שניצר אל

 30 לגבי חומר לנו ״יש הסתיימה. טרם
 ״והחקירה המפקח, טען פריצה,״ תיקי

 החשודה תשוחרר אם בעיצומה. עדיין
באיתור החקירה, בהמשך הדבר יחבל

אופנהיים אורנה טוענת עצמי!״ את רק מאשימה אני
לזירות פריצות שלושים בביצוע החשודה מסילות. קיבוץ בת
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לבית־המעצר. להחזירה ׳עשוי לדלת חוץ

ב הביט כבית־המישפט קהל ף
 להארכת שהובאה בחשודה פליאה • י

הצעי של התמים למראה בניגוד מעצר.
באמ עיניה את שהסתירה הג׳ינג׳ית, רה

ייח וכהות, גדולות מישקפי־שמש צעות
ארו בשורה שותפות המישטרה לה סה
 תל־אביב. באיזור לדירות פריצות של כה

 אליה תשומת־הלב את שמשך מה אולם
 החשודה כי העובדה היתד, מכל, יותר
בת־קיבוץ. אלא אינה

מסי מקיבוץ ,27 בת אופנהיים, אורנה
 על־ידי נעצרה בית־שאן, שבעמק לות

ב 17ה־ בבוקר המרכזית היחידה בלשי
ב שחנתה מכונית בתוך ,1980 פברואר

נעצ עמה יחד בהרצליה. אוסישקין רחוב
 וגיסתו קטלן, יוסף המכונית, בעל רו

שלו של גופם על בחיפוש קטלן. חווה
 כלי־פריצה הבלשים גילו העצורים שת

 של תחתוניה בתוך כגנוב. החשוד ורכוש
גר מרקים אלף של שטר נמצא אורנה
כגנוב. החשוד מניים,

 לפני כי קטלן יוסף הודה בחקירתו
בהרצ האחת דירות, לשתי פרץ מעצרו

 גנב שמתוכן ברמת־השרון, והשניה ליה
ה שתי ואצל אצלו שנמצא הרכוש את

 בנד החשודה אופנהיים, אורנה חשודות.
הבו כל כי בתחילה טענה פריצות, 30

 ישנה שנעצרו, ועד שיצאו מרגע קר,
 היא וכי המכונית, של האחורי במושב

 אולם הפריצות. על דבר יודעת איבה
הש־ כי בחקירתה, הודתה יותר מאוחר

 נוספים.״ חשודים של ובמעצרם הרכוש
 של שיחרורה על לבסוף החליט השופט

 ששיחרו־ לחלוטין שוכנעתי ״לא אורנה.
יפ מסויימים בידוד ובתנאי בערבות רה

החקי להמשך משמעותית בצורה ריעו
בבחו ״המדובר ולך. השופט קבע רה,״

שנק מסילות, קיבוץ יוצאת שהיא רה
מח הנני בעיר. טובה לא לחברה לעה
 לתנאי בכפוף הערער, את לקבל ליט

 להמשיך אופנהיים אורנה על כי מפורש
 עד לפחות מסילות, בקיבוץ ולהתגורר

 שניצר.״ המפקח על-ידי שייקבע למועד
 החלטת על עירערה המדינה פרקליטות

 אולם העליון. בית־המישפט בפני השופט
 ברק, אהרון הפרופסור העליון השופט גם

 טיעוניו את קיבל הערער, נדון שבפניו
 את ודחה הקיבוץ בת של פרקליטה של

 אורנה כי קבע, אף ברק השופט הערער.
 תוכל אלא בקיבוצה, לשהות תצטרך לא

 זאת עם יחד שבבת־ים. בדירתה לשהות
 מהדירה, אורנה של יציאתה על אסר

 במעצר-בית. תהיה היא כי וקבע
ב שניהם נשארו חווה וגיסתו קטלן

 הידועד,־בציבור היא אופנהיים אורנה
 אחי של אשתו היא קטלן חווה שלו.
 למאסר לאחרונה שנדון אריה, יוסף,

בבי חבלה מיטען הטמנת בגין ממושך
קט לחווה בראשון־לציון. שוטר של תו
ילדים. שני לן

 לפני פלילי. עבר בעל הוא קטלן יוסף
 סחר על ממאסר השתחרר חודשים שמונה

 יוסף עם חיה שאורנה בתקופה בסמים.
 סם. בהחזקת כחשודה פעמיים נעצרה היא

 על יוסף של הרעה שהשפעתו למרות
 מאשימה היא אין היטב, ניכרת אורנה

במצבה. אותו
אופנהייפנ אורנה סיפרה

 באכד ,שנתיים לפני יוסף את הכרתי
 ויוסף התאהבנו מהקיבוץ. חבר ׳צעות

בהת איתי. לגור ועבר אשתו את עזב
 שלו הפלילי העבר על ידעתי לא חלה
ל נשפט כשיוסף שלו. העיסוקים ועל

 בבית־ אותו לבקר באה הייתי מאסר
 מיב־ קשר על שמרנו בעיקר אבל הסוהר,
 לחזור רציתי השתחרר כשהוא תבים.
לשעבר עבריינים כמה יש לקיבוץ. איתו

 על נשפט הוא בעיה. היתה יוסף אצל
 בע- היום מהווים שסמים ומכיוון סמים,

אותו. לקבל סירבו בקיבוצים, חמורה ייה
 המשק. של השיקולים את מבינה אני

 היה שיוסף חושבת לא אני זאת עם יחד
 לתת צריכים היו בקיבוץ. בסמים סוחר

 אולי אותו, מקבלים היו אם צ׳אנס. לו
 לא אני אבל לנו. קורה היה לא זה כל

 לנו היתה יוסף. עם שחייתי מצטערת
מאשי לא גם אני ביחד. נפלאה תקופה

 שר־ היתה זאת דבר. בשום יוסף את מה
 מסויים ובשלב התפתחויות, של שרשת
עליהן. השליטה את איבדתי פשוט

ה אחרי מיד הקיבוץ את עזבתי
 דווקא חברתית מבחינה הצבאי. שירות

הס לא אבל בקיבוץ, טוב לי היה
 לא זה הקולקטיבים. החיים עם תדרתי

ב ולמדתי לחוץ־לארץ נסעתי בשבילי.
 רקדתי בארץ באמסטרדם. לבלט אקדמיה
בת־דור. של החובבים בלהקת
לע התחלתי ארצה. חזרתי כשנה אחרי

 לילנבלום ברחוב לאומי, בנק במרכז בוד
שם התקדמתי הזמן במשך בתל־אביב.


