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גלגלים בכסא סקס
 היד. המיטה על עירום ששכב זוג ^

לי הצעירה, אחרים. מזוגות שונה י *
 בעלת ,18 בת יפהפיה היתר, גלעד, מור
 כל בה היה לא ארוך. ושיער חטוב גוף

 על-ידי נחשקת היתד, בוודאי והיא דופי,
 במיטה לידה ששכב הגבר נורמלי. גבר כל

 הוא צוברי יואל מאחרים. שונה שהיד, הוא
 משותק, התחתון גופו פלג צד,״ל. נכה

גלגלים. לכיסא נזקק והוא
 קודם מה זמן יואל את פגשה לימור

 אותה הזמין קצרה שיחה ואחרי לכן,
 החודש באמצע עת. בכל בביתו לבקרו
 ובשעת בודדה, פתאום הרגישה שעבר
 יואל, של לדירתו הגיעה מאוחרת לילה

באור־יהודה.

 עליו זרעה היא
 שונים חנונים
 להתעוב וניסתה

נענלה שהיתה - תולח אל

 השניים מבטיחה. בצורה התחיל הערב
טב באופן כך, אחר ושוחחו. צחקו שתו,

לי למיטה. ונכנסו והתפשטו התגפפו עי,
 של נכותו כי קודמות, משיחות ידעה מור
 יחסי־מין לו'לקיים מאפשרת אינה יואל

ב נמצאה זאת בכל היא אך נורמליים,
ערומה. מיטתו

ת הגאווה מי מ  ה
נרמסה

גר- כך אחר שקרו התרחשויות ך*
 הדיה את שמצאה לשערוריה ■ מו 1 י

ערכ בשלוש בתל־אביב בבית־המישפט
שונות. אות

 צוברי יואל ניסה גלעד לימוד לדברי
מכ בעזרת הטבע, כדרך שלא אותה לבעול

התנג היא זכרי. אבר דמוי פלסטי שיר
 אותה נשך אותה, היכה הנזעם הגבר דה.

 מה תראה עוד ״היא :והבטיח בזרועה
להתנגד.״ זה

זרועו כוח אבל נכה, אמנם הוא יואל
 הוא בריא. אדם של מכוחו גדול תיו

 כדי הבורחת לימור את להשיג ניסה
פא נתקפה לימור אבל מחדש, לתקפה

 התגוננה במקצת שתויה ובהיותה ניקה,
 שונים חפצים עליו זרקה היא מפניו.
 לדלת. להתקרב וניסתה ידה, בהישג שהיו

 והמפתח נעולה הדלת כי גילתה אז רק
בידה. אינו

ם ^ אהבי מ
 ה- לכיסא יואל התקרב אשר ך*
 בכל לנוע לו המאפשר גלגלים, *

אותו. והפכה בכיסא בעטה בחדר, פינה
עליו הפילה לקום, הנכה ניסה כאשד
אותו. ושברה נוסף כיסא

 של גאוותו רק לא נפגעה זה בשלב
 טילפן הוא ונפשו. מיניותו גם אלא יואל,

 הסתר השוטרים הגיעו כאשר למישטרה.
 והשוטרים לימור, לדברי יואל, איתם דד

לתחנת אותה ולקחו בגסות אותה נטלו
המישטרה.

 לדבריה. שאל לא איש מסובין במישטרת
 לא ואפילו לתלונותיה להקשיב רצו לא

 השוטרים הנשוכה. זרועה על מבט העיפו
ובגרי יואל, של בתקיפתו אותה האשימו

לירות. אלף 50 בשווי לרכוש נזק מת
השי זאת, עשתה מדוע נשאלה כאשר

 זוכרת, ואינה שתויה היתה היא כי בה,
 ל־ כתובתה את לתת התבקשה וכאשר

הד כי חששה אולי סירבה. — מישטרה
 פשוט ואולי יכעסו, והם להוריה יוודע בר
הצד מהווה כתובת שאי־מסירת ידעה לא
 שעות. 48ל־ לעצרה לשוטרים כחוק קה

ואחרי מסובין, במישטרת נעצרה היא

 ה־ השלום שופט בפני הובאה שעות 48
בוכוויץ. מנחם תל־אביבי

 עפעף, להניד לימור שהספיקה לפני
מע על לשופט המישטרתי החוקר סיפר
 לשם יום, 15 למשך לעצרה וביקש לליה,

ה התנהגותה כי טען החוקר הסתכלות.
 שפויה בלתי שהיא חשש מעוררת מוזרה

 ולכן ומישפחה, כתובת לה אין בדעתה,
 הסתבכויות למנוע כדי שתיבדק, מוטב

בעתיד.
 ידעה לא היא סניגור. היה לא ללימור

 השופט בפני שחזרה ואחרי לעשות, מה
 יודעת ואינה שתויה היתה כי גירסתה, על
 נגדה והוצא נעצרה קרה, באמת מה

צו־אישפוז.
מסח מישפטי מירוץ התחיל זה מרגע

 עורך־הדין אל מיהר ממכריה מישהו רר.
לשח ממנו וביקש רפאל, אריה המנומש

 נעצרה, מאז שעה תוך הצעירה. את רר
 צו ביצוע לעיכוב בקשה רפאל הגיש

 לנשיא אישית על-ידו נמסר הצו האישפוז.
 בנימין בתל־אביב, המחוזי בית־המישפט

אחד. צד במעמד כהן,
השופט, החליט הבקשה קריאת אחרי

 בלי בו שידון כדי מספיק דחוף העניין כי
 לעכב ציווה הוא המדינה. של הופעתה

 הערר כי והורה, האישפוז, צו ביצוע את
 מעמד, באותו הוא גם שהוגש המעצר, על

 דויד השופט על־ידי היום למחרת יידון
ולך.

 למחרת לימור, הציגה ולך השופט בפני
 ציין, סניגורה הנשוכה. זרועה את היום,
 הנקודה אולם פלילי, עבר כל לה שאין

 מישפטית מבחינה הכף את שהכריעה
ה סניגור. ללא צו־אישפוז הוצאת היתה

 יש שכן כזו, פרוצדורה מתיר אינו חוק
 בפני כראוי להתגונן אפשרות לאדם לתת

לבלתי־שפוי. והפיכתו אישפוזו
 אך הצו. את ולך ביטל בלבד זה מטעם

 זהו כי בהחלטתו, לציין שכח לא הוא
 שהובאו ביותר המוזרים המיקרים אחד

 של לדירתו הגיעה הלילה ״בשעות בפניו.
 ביקש לדבריה אשר צה״ל, נכה מכר,

 נראתה שלא בדרך אהבים איתה לתנות
אפשר כיצד אני תמה התנגדה... והיא לה

 איש- לצורך מעצר למסקנת להגיע בכלל
 על מדובר כאשר זה, כגון תקופתי פוז
 שהבחורה הטעם ומן ,,,מאהבים בין ריב

כתובתה.״ למסור מסרבת
 לימור את לשחרר ציוה ולך השופט

ערובה. ללא
 גפגע מי

ממי
 לימור מיהרה ששוחררה, הרי

י  ולחשוב. — בגדים להחליף להתקלח, '
 תלונה. להגיש החליטה ואז

למישטרת תלונה מיכתב כתבה היא

 יוחו1(י1ו גאוותו
 סירנו הוא - ונגעו

 והיא למישטוה
שעות 48ל־ נעצרה

 צוב־ של התנהגותו על התלוננה מסובין,
 לשמוע מוכן היה לא שאיש כך ועל רי

 סירבה כאשר נעצרה כי תלונתה, את
 לה יסביר שאיש מבלי כתובתה, את לתת

הסירוב. של תוצאתו תהיה זו כי
 48 במעצר שהחזיקוה על התלוננה היא
כ להציגה ניסו וכי במישטרה, שעות

הסתכלות. לשם ולאשפזה מטורפת
 מקום היה בכלל אם כי טענה, לימור

 בביתו לילה, אותו בגין תלונה להגיש
 שנפגעה. היא זו היתה הרי יואל, של
 מעשה־מגו־ על תלונה להגיש שרצתה היא
 הסכמתה, ללא בה לעשות שניסו נה,
 יואל את להפוך מקום היה שלא בוודאי אך

לעצירה. ואותה למתלונן
.0(3 יי——■


