
 צעירה של אכזרי באונס החשוד עוואד, סמיר 1113^11
 נשים שתי בתקיפת וחשוד לוי חרותה בשם'

 על שנים 9 בן ממאסר שנתיים לפני רק השתחרר נוספות,
 הפעם, גס עוואד יורשע אם חיב״ה. חיילת של אכזרי אונס

לאנסים?״ המתאים העונש הוא הכלא ״האם השאלה: תתעורר

* ר ן אד מי  בכו נאשם עוו
י ש בשנה מאי שבחודש ״

 חרותה של לדירתה נכנס עברה׳
 אותה, חיכה בתל־אביב, לוי
 בכוח, אותה הפשיט המיטה, על

 תפסיק לא שאם איומים ותוך
 יחסים איתה יקיים להתנגד

אותה. אנס הטבע, כדרך שלא
 יליד ,36 בן גבר הוא סמיר

 נגרואידיים תווי־פנים בעל יפו,
 עדיין הוא מאיים. ומבע בולטים

 מבית- והשתחרר ברשיון, אסיר
 שקרה לפני קצר זמן הכלא

חרותה. עם לו המיוחם המיקרה
 14ל־ סמיר נידון 1971 בשנת

 בית- על־ידי מאסר, שנות
 בתל־אביב. המחוזי המישפט

 צעירים מחבריו, ושניים הוא
 נאשמו הם, גם מיפו ערבים

 האונס ממיקרי באחד והורשעו
המדינה. את בזמנו הסעירו אשר

 בשנת מאוחרת ערב בשעת
 שבה במכונית סמיר נהג ,1970
ופרו* צעירים גברים שני ישבו

 היתר, כאשר אותה. ירצח נגד
 בה לבצע הצליח כך שכובה

 הרפואית העדות מעשה־סדום.
 לבית־המישפט הובאה אשר

 בפי־הטבעת נמצאו כי אמרה
זרע. ותאי קרע, החיילת של

 מהמכונית יצא שסמיר אחרי
 גם לעשות חברו את המריץ

 בכוחותיה הבחורה כמוהו. הוא
 שוב למנוע הצליחה הנואשים

 התייאש השני והצעיר אונס,
 רגע באותו מהמכונית. ויצא

 שהיתר. ניידת, למקום הגיעה
 שיגר־ סיבובים לעשות רגילה
 מיד התחבק סמיר במקום. תיים

 כדי לצידו, שישבה תקווה עם
 וליצור השוטרים את להטעות

זוג. הם באילו הרושם את
 מאוד הניידת התקרבה כאשר

השוט וברחו. השלושה נבהלו
 מהם, אחד לעצור הצליחו רים

 זהות את גילה אשר והוא
לעבירה. שותפיו

שוב? ולאנוס ־ לצאת לשבת, לאנוס,
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 המכוערות מן אשה, של בכבודה
 בית־המיש־ בפני שנדונו ביותר

האחרונות.״ בשנים שלנו פט
 בית־ קבע לעונש באשר
 שהמתלוננת כיוון כי המישפט
וה במערומיה בפניהם הופיעה

 וכיוון מיני, גירוי להם גרם דבר
 בתולה נשארה היא שלמזלה

 עם הנואש למאבקה הודות
 מעט להקל מקום יש תוקפיה,
 הומר סמיר של עונשו בעונש.

 השניים ושל מאסר שנות 12ל־
מאסר. שנות 7ל־ האחרים
 מכיל- סמיר השתחרר כאשר

 ליפו. חזר כשנתיים, לפני או,
 העובדת חרותה, את הכיר הוא

 שהתגוררה כיוון בחברת־ביטוח,
 ידידתו גרה שבו בניין באותו

 יצאנית בסון, פרידה סמיר, של
 הגישה פרידה גם במיקצועה.

 ועבירות איומים על תלונה נגדו
 ועומדת התלויה אחרות, שונות

בית־המישפט. בפני
 עקב נפתח נגדו נוסף תיק

 רותי אחרת, צעירה של תלונתה
ב היא גם העוסקת חודייפי,

 הקבוע עבודתה ומקום זנות,
 בדיהודה. רחוב בקצה הוא

ב לביתה סמיר בא לדבריה
 בוקר, לפנות 3 בשעה סלטה,

 פרץ הוא חברים. שני עם יחד
 שפט כי לה ואמר לדירתה,

 בתקופה בו שבגדה על אותה
 לך ״מגיע ולכן עצור. שהיה
 משהו לד אעשה אני בך, שיירו

 20ל־ אמא תהיי אם שאפילו
 סמיר את תשכחי לא ילדים

עוואד.״
 עוד נמשכו רותי על האיומים

 למיש־ פנתה שהיא עד יומיים,
 המישטרה בתחנת גם אך טרה.

 רותי את סמיר תקף עצמה,
 בפניה. אותה והיכה באגרופו

כתב-האישום. טוען כך
 לנדשטיין, אברהם התובע,

 כי בית־המישפט בפני הצהיר
)89 בעמוד (המשך

מ שהזדעזע בית־המישפט
 סמיר על גזר המעשה אכזריות

 ועל בפועל, מאסר שנות 14
שנים. 8ו־ 10 האחרים השניים
 טעות היתד. כי טען סמיר
היה אשר הוא לא וכי בזיהוי,

 ערער הוא המעשה. במקום
ה אך העליון. לבית־המישפט

 נשיא (היום לנדוי משה שופט
 קיבל לא העליון) בית־המישפט

 וקבע המערער, של גירסתו את
התעללות זו ״היתד. :דינו בפסק
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אותה. והיכה שלו, חברים שני עם יחד לדירתה שפרץ עוואד
 הם כהן. תקוה בשם יהודיה צד.
 ובמצב- במקצת מבושמים היו
 אל הגיעו כאשר סוער. רוח

 בסוף הישנה, מיגרשי-התערוכה
 ראו בתל־אביב, בן־יהודה רחוב

 גדות על החונה חשוכה מכונית
 שומם, כמעט היה המקום הנהר.
ב בו. להתייחד נהגו וזוגות

 צעיר זוג ישב החונה מכונית
 עירומים היו שניהם שהתגפף,

.העליונים בחלקי־גופם
ב מכוניתו את עצר סמיר

ד,מוצא.למכו את שחסם אופן
 להציץ וירד הזוג, בני של ניתם

 הוציא חבריו עם יחד בשניים.
 ובתואנת- מהמכונית הצעיר את

 בני של מכוניתם כאילו שווא
ה התחילו לו, הפריעה הזוג

בצעיר. להתעלל שלושה
 מעשה
סדום

ת ך ני כו ה מ ר ת  הצעירה ;ו
חיב״ה. חיילת שד,יתד.

ה וחצאית מעורטל היה חזה
 הרבה הסתירה לא שלה מיני

 למרות התחתון. גופה מחלק
 במכוניתו, שהיתר, שהפרוצה

 נכנם מכך, אותו להניא ניסתה
 ואיומים ובמכות למכונית ספיר
החיי הצעירה. את לאנוס ניסה

 שהיווה מה בתולה, היתד, לת
 העל-אנושיים לכוחותיה סיבה

ה של תקיפתו בפני לעמוד
 יצליח לא כי ראה כאשר גבר.

 ביטנה על אותה הפך זו, בצורה
להת־ תמשיך שאם עליה ואיים

1 מספר אונס
1971.בשנת הזה העולם

 חיילת של האונס שיחזור
 על־יד־ שנעשה כפי חיב״ה

גזר הזה, האכזרי האונס בעיקבות

 אותו והגדיר עוואד ממיר על מאסר שנות 12 המישפט בית
 ״מעשיו כי קבע העליון המישפט בית ומסוכן. אלים כפושע

האשה.״ של בכבודה חמורה התעללות היו עוואד סמיר של
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