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!״וגנבות זונות בין לשבת אלו ״לא

 וכמה והבדיקות, המעקבים שבים
 אלה. בבדיקות מועסקים אנשים

 החוקר כי רק, התגלה במישפט
 כנראה חיכה דניאל, אבנר הפרטי,

 של ביתה ליד השבת כניסת אחרי
 ראה הוא ברמת־גן. בשיכון־דן גילה
 בשמונה בערך מהבית יוצאת אותה

 נהג שבה למכונית ונכנסת בערב,
נו זוג ישב האחורי במושב צעיר,

סף.
 נסע החוקר מכנסיים. לובשת

להת וניסה דרך, כיברת אחריהם
 מהן ביקש הוא הצעירות. עם חיל

 יכול וכך שהצית, לסיגריה גפרור
 לעצמה הדליקה גילה כי להעיד גם

 אחרי רב זמן אותה ועישנה סיגריה
גפרו שקיבל אחרי השבת. כניסת

ב שישבה השניה מהבחורה רים
 יושבי אל החוקר חייו מכונית,

 כך כל הבחורה כי ואמר המכונית
 אותה. לצלם מוכרח שהוא נחמדה
 את וצילם מצלמה מכיסו הוציא
גילה.

 בבית־המישפט שהוצגה התמונה
 בתנאי שצולמה ונראה מטושטשת,

ב בה לזהות אפשר אבל נסיעה,
ש השחרחורת ך,צעירה את בירור
 בבית- הנאשמים ספסל על ישבה

 גילה נראתה בתמונה המישפט.
 בבית־המישפט לב, בכל מחייכת

מאוד. אומללה גילה היתד,
 העדים דוכן על עלתה כאשר

 היחידה הפעם זו כי גילה סיפרה
 נסעה או בשבת עישנה שבה בחייה

 הנגדית בחקירה אך המנוחה. ביום
 כלל בקיאה אינה שגילה התברר
 נשקה לא היא היהודית. הדת בחוקי

 ה־ לאולם נכנסה כאשר למזוזה
 יש אם בדקה לא ואפילו מישפט,

 בשואב- בשבת משתמשת היא כזו.
 מכנסיים לובשת היא חשמלי, אבק
 הדבר כי יודעת ואינה פעם, מדי

 שיקרה כי הודתה גם היא אסור.
 שהתמונה הכחישה כאשר במישטרה

 חשבה ־-לא אז אולם תמונתה, היא
לשקר. אוסרת שהתורה כך על

יצ עיראק, יליד גילה, של אביה
 את לשכנע ניסה אמיד, חולצות רן

 מילאה רק גילה כי בית-המישפט
 מקומה כי חושב הוא רצונו. את
 לבתו התיר ולא בבית האשד, של

ה־ כי טענתו למרות בצבא. לשרת

 עצמו שהוא הסתבר דתית, מישפחה
ב אלא לבית־הכנסת הולך אינו
 של וחברות חברים בלבד. חגים
כ הכירוה כי העידו אשר גילה,
להו בעצם יכלו לא דתית, נערה

לבית-המישפט. מאומה סיף
ה כי התברר שלילי. רושם

לתצהירה, גילה צירפה אותם עדים

 היותה על להעיד המוכנים כאנשים
 ומעולם הכירוה, ולא כמעט דתיה,

 עדיה. להיות על־ידה התבקשו לא
והכ במישטרה כך על נחקרו הם

בעניין. ידע כל חישו
כשו ידוע דבורין חיים השופט

מיק כאן ראה הוא אולם רחום. פט
שיפוטית תגובה המצריך חמור רה

 על עשו ועדיה הנערה מתאימה.
 שיקרו הם שלילי. רושם השופט
 והנערה בביודהמישפט, במזיד

 את וניצלה במישטרה גם שיקרה
 תמימים עדים שני של שמותיהם

כלל. ידעתם בלי
 בשתי גילה את הרשיע השופט
בכתב־האישום לה שיוחסו העבירות

 פטור והשגת כוזב, תצהיר מתן —
זה. תצהיר בעזרת ביטחון משרות

 להתריע הזדמנות מצא השופט
 שהשתררה !״לי ד,״מגיע אווירת על

 מנסה אחד שכל כך על במדינה,
 חברו, שכם על החובות את להטיל

 ציין הוא בעצמו. מלמלאם ומשתמט
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