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ל לחזור אפשרות לנאשם תנת
 בית־ כי הסניגור ביקש מוטב,

בחשבון. זאת יקח המישפט
 מ־ ביקש רגליו, על קם ביטון

 כי ואמר רחמים, בית־המישפט
 על ומתחרט מאוד מצטער הוא

 הציץ לחולצתו מתחת מעשיו.
 כיפה היתה ראשו ועל קטן, טלית

 ״על העיר: בקהל מישהו גדולה.
בתשובה.״ חוזר — כבר נאמר זה

מישטרוה
האס דיד!מיטת אווס

באיש■ עצמו הציג
התביעה ולדברי עסקים

אונס ביצע
 המרכזית לתחנה הגיעה * שולה

המסיבה במסיבה. שבילתה אחרי

ויח לנפשה אותה שיעזוב ביקשה
 שהבטיח, כפי לביתה, אותה זיר

הבטחתו. את שכח הוא אבל
 לו להתמסר משולה דרש הגבר

 יהרוג כי לדבריה, עליה, ואיים
 הבתולים אבל תסרב. אם אותה

 והיא מהנגב לצעירה חשובים היו
 בחדר השני. לחדר להימלט ניסתה

 הוריו הזוגית המיטה על ישנו זה
הת שולה הגבר. של הקשישים

 והאם לה, שיעזרו בפניהם חננה
 יחזיר הוא איתו, לכי לה: אמרה
 לא הנרגשת שולה הביתה.״ אותך

לו האם גם כי וחשבה הבינה;
 בנה, לדרישות להיכנע עליה חצת
ול בשקט תיקווה. כל איבדה ואז
 השני, לחדר חזרה התנגדות לא

 את כיסתה מכנסיה, את הורידה
לגורלה. והתמסרה בכר, ראשה

 ביקשה מוקדמת בוקר בשעת
וב יחפה וכך, לשירותים, לצאת

לכביש נמלטה בלבד, תחתונים

הנאשם. את שיעצור וביקשה
והס קם זיו מאיר עורך־הדיו

ל אין מדוע לבית־המישפט ביר
 שולחו. את לעצור מקום דעתו

 למגע הסכימה שולה כי טען הוא
 כי מדר את הזהירה ואפילו המיני,

 יחסי־מין יהיו ואם בתולה, היא
 גם הוא בבתוליה. שיפגעו אסור
 הורי של הקשה מצבם את פירט

 במעברה, הגרים זקנים הנאשם,
 למקום פינויים בפני עומדים אשר
 זאת לעשות יוכלו לא והם אחר.
בנם. עזרת בלי

ה מצד באה הגדולה ההפתעה
 השופט התעאב זה בשלב שופט.
הסי כל את זוכר ״אני ואמר:

 מה־ ההורים של פינויים על פור
 היה שם גם שלך! הקודם מישפט
 חזר וכאן מין.״ בעבירת מדובר
 המיק־ על פרטים בפרטי השופט

 ל־ מדר נשלח בגללו הקודם, רה
בית־הסוהר.

ההליכים. תום עד נעצר מדר

בני־ברק
ח וסגדו השומר ,ד

 יהיו ?א יותר
 ברחוב מחומות

בבגי־ברק ■השומר
 המחסום. לעבר וזינק נהם הג׳יפ

 לעברו. ניטה וקרשים אבנים מטח
כש אותו פרץ במחסום, פגע הוא

 ליוו שאבעס״ ״שאבאס קריאות
ש אבנים בגל פגע לפתע אותו.
ב ועילה התהפך הכביש, את הסם

 נהג את תחתיו לוכד כשהוא להבות
 היתה זו הנוסף. והנוסע הג׳יפ

 המתוחים :ביחסים השיא תקרית
חסי רקע על וחילוניים דתיים בין
בשב בבני־ברק השומר רחוב מת

 שבת בליל שאירעה תקרית תות.
.1977 יולי חודש

הרוגים יותר יהיו לא לעולם
דבורין שופט

העבריין על הגן השוטר

שניט תובעת
בהמשכים סיפור־מין

 היתד. והשעה מוצלחת היתד, לא
ב מהחתיכים אחד אף מאוחרת.

 היא לשולה. לב שם לא מסיבה
 אהובה. ובלתי מוזנחת הרגישה

ה בנגב, עיירה ילידת היא שולה
ה באיזור בילד כמטפלת עובדת
למע לטלפן החליטה היא מרכז.

 חוזרת שהיא להם ולהודיע בידיה,
בביתם. לישון
 עמד הציבורי הטלפון תא ליד

 ארוך מבט בה נעץ הוא נאה. גבר
ב האכזבות אחרי בשיחה. והחל

 מאוד זקוקה שולה היתה מסיבה
של וזה גבר, של לתשומת־לבו

 כאיש־עסקים עצמו הציג פניה
 כדי לחוץ־לארץ. בנסיעות המרבה
 לה, גילה גם אמינותו את להגדיל
בירו בישיבה שנים שלוש שלמד
יו אישית הפכה השיחה שלים.

 לאכול שולה את הזמין והגבר תר,
במיסעדה. עימו

 כוונתה את כליל שכחה שולה
כשימ הצטרפה למעבידיה, לטלפן

 ועשה בעיניה חן שמצא לגבר חה
העולם. איש של רושם עליה

 .19 בת רק היא ששולה כיוון
 ש־ התפלאה לא קטנה, ומעיירה

 לנסוע לה הציע נכבד איש-עסקים
 לא גם היא באוטובוס. למיסעדה

 נוסע עלו עליו שהאוטובוס ידעה
 מיסעדות־פאר. בו שאין למקום

 לשרידיה השניים את הוביל הוא
ישראל. מחנה מעברת של

ל הגיעו כאשר כבר. ראיט
 הגבר אותה הזמין חפצם מקום

 עלוב, בית זה היה לבית. להיכנס
 מצויים אינם שירותים שאפילו

 ,1נכנס שולה אבל לידו. אלא בו,
 שתיה לה הציע הוא חשש. ללא

 למקום כך אחר להחזירה והבטיח
 התה מכוס לגמה שולה חפצה.

 אז הסתחרר. וראשה לה שהוגשה
ו הגבר, לדבריה, עליה, התנפל
שולה ולגפפה. לנשקה התחיל

 האמיתי השם בדוי. השם •
לפירסוס. נאסר

 לבית הביאה אדיב נהג הראשי.
 כבר בבוקר שש ובשעה מעבידיה,

ו המישטרה בתחנת שולה היתד,
הלילה. באותו קורותיה את סיפרה
ש אחרי והשבוע, נעצר, מדר
 ל־ הובא כתב־אישום, נגדו הוגש

מעצ הארכת לשם בית־המישפט
נו התובעת ההליכים. תום עד רו

 השופט בפני גוללה שניט רית
האונס, סיפור את שטיינברג חיים

 רחוב בבני-ברק. השומר ברחוב,
 בני־ עיריית איננו. פשוט השומר

 לשניים הרחוב את חילקה בני־ברק
 נקרא אחד חלק שמו. את ושינתה

 שהיה .כהנמן, יוסף הרב שם על
 השני והחלק פונביץ. ישיבת ראש

 שהיה ,כהגמן, יוסף הרב על-שם
 השני והחלק פונביץ. ישיבת ראש

ש אהרונוביץ, ראובן הרב על-שם
בני-ברק. עיריית ראש היה

 ברנדי יש
שרץוליסעולה

 דין—דע!רכ
ורואי־חשסן

 והלוחות העיתונים לכל מודעות
 245368 הטלפון באמצעות מתקבלות
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 רוזנבאום גבי של החדש ספרו

מגדות

התאבדות של שבוע
 !המובחרות הספרים בחנויות להשיג

בית־וללים : ראשית הפצה
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