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התו את ולפרנס לכלכל אפשרותו
ילדיה. שני ואת בעת

 הנתבע, שהגיש בכתב־ההגנה
 שוהם, שלמה עורר־הדין באמצעות

 של טענותיה את הסבא מכחיש
להת בנו את עודד כאילו כלתו,
 שאינו עצמו על מספר הוא גרש.

 שני בת בדירה ומתגורר אמיד,
 יחד בדמי־מפתח, שכורה חדרים,

 חולניים. אנשים שניהם אשתו, עם
 לכלכלתו בקושי מספקת משכורתו
 בידו אין ולכן אשתו, ולכלכלת

לכלתו. מזונות לשלם
 בבית״המישפט שנערך בדיון

 הסבא־הנתבע שעל השופט, פסק
 טרום- דמי־מזונות לכלתו לשלם

 עד לירות, אלף 35 בסך זמניים,
 פגרת אחרי הדיונים, להתחדשות

שי רטהויז יצחק בית־המישפט.
 ״שילמתי ואמר: הסכום את לם

 ההר דרך עבר העניין שכל מפני
 עסק. איתם רציתי ולא צאה־לפועל;

 זמני, הוא פסק־הדין וכה כה בין
 לבילבולי- להיכנס לי למה אז

 זה שילמתי אם מזה, חוץ מוח?
 לבד לשלם מחובתי שזה אומר לא
 שיכול גרוע הכי הסכום. כל את

ית ששילמתי שבסכום זה, לקרות
כלתי.״ של מישפחתה בני גם חלקו

אשה דרבי
נוכלות :המיקצוע

 בבת עצמה הצינה
 ונמלטה מיליוגר

המישטרה מידי
 ונמוכת־ צעירה אשד, הנאשמת,

כבו המישפט !לאולם הגיעה קומה,
עצובות היו עיניה באזיקים. לה

דינר נוכלת
מאסר שנות 4

 נכנסה כאשר מיד דמע. ומלאות
 ויקטוריה השופטת של לאולם

 הצעירה קמה אוסטרובסקי-כהן,
 וביקשה רגליה על וינר אסתר

 בכל אותה שירשיע מבית־המישפט
׳שבכתב־ד,אישום. ההאשמות

יהו התובעת הופתעה. השופטת
ה אך הופתעה. אמסטרדאם דית

 של סניגורה היה מכולם מופתע
 קודם מה זמן רק באר. אוריה רינר,

הח והשניים איתה, התייעץ לכן
בהאש תכפור הנאשמת כי ליטו,
 נראתה הפתאומית ההודאה מות.

לבית־ פנה הוא מאוד. מוזרה לו

י 6|4

ווי? ׳הושוו נוצח ביגללה האס

ת כרבה יעל המישפט כבי
מאוד קנאי חבר

 בעלת מהצעירה להתעלם היה אפשר י
 היא כתפיה. על שגלש המתולתל, השיער 1\

 ובשימלת־ סכסית בהליכה לאולם־המעצרים נכנסה
 גרא- אלי אל נשואות היו עיניה קצרצרה. מיני

 שוטרים. מוקף החשודים, ספסל על שישב ציאני,
 לפני עד עצורה היתד, ברכה, יעל הבלונדית, גם

 יהושע רצח בחשד גרציאני, עם יחד קצר זמן
 כמו ונראתה האחורי הספסל על ישבה היא לוי.

 היו שפתיה רוזנבלום. פנינה של מוגזם העתק
פרובוק בצורה מפושקות לוהט, אדום צבועות
 הצופים בין משוטטות היו החומות ועיניה טיבית,
מתגרה. במבט באולם

 את העביר למישטרה, מוכר עבריין הקורבן,
 ושם שנים, שלוש לפני לארצות־הברית עסקיו

 בחודש בלום־אנג׳לס. ראובן הזוג ברצח הסתבך
 קאדילק מכונית עם לישראל חזר השנה מארס

מו גופתו נמצאה שבועות שלושה ולפני מפוארת,
 היה ברור ביפו. הנטוש בית־החולים בבניין טלת

 קרוב. מטווח שנורה כיוון רוצחו, את הכיר כי
 של המרתף בקומת נמצאה המפוארת מכוניתו
הבניין.

 שטחים פני על התפרשו המישטרה חקירות
 לרצח המניע את לגלות היה אפשר שבהם רבים,

 המישטרה חשד שלפי בעיסקות־סמים, חקרו לוי.
 מישפחת קרובי בעניין חקרו בהן. מעורב לד היה

 וחקרו הזוג. נקמת את לנקום רצו שאולי ראובן,
את מצאו שם לוי, של הרומנטי עברו לתוך גם

 הנוכחי, חברה כי למישטרה התברר יעל. החתיכה
מאוד. כקנאי ידוע גראציאני, אלי

 את וביניהם אחדים, חשודים עצרה המישטרה
 תקופה יצאה כי סיפרה הנערה ויעל. גראציאני
 הגבר היה לא הוא אך המנוח, עם מסויימת

אחריה. שחיזר היחיד
 כי טען הרצח, לזמן אליבי מסר גראציאני

 טבעת כי הכחיש הוא כרונזגן. בבית־חרושת היה
 הכחישה יעל וגם לו, שייכת במקום שנמצאה זהב

 עדויות קיימות המישטרה' לדברי אולם זאת.
מפ הכחשתו וכי לו, שייכת הטבעת כי הטוענות

אותו. לילה
 ממיזנון ומשקאות מזון יעל הביאה בהפסקה

ה איתה. ושוחח אכל גראציאני בית־המישפט.
 למישטרה כי טען רובינשטיין, מנחם סניגור,

 את לאמת יכולה היתד, שבהם ימים שבעה היו
 ל- פעמיים הובא הוא וכי החשוד, של האליבי

 הקשור אדם ״האם החופשי. מרצונו מכונת־אמת
 שאל ?״ פעמיים למכונת־אמת ללכת יסכים ברצח

הסניגור.
 גראציאני את לעצור זאת בכל החליט השופט

 המישטרה תבדוק שבהם נוספים, ימים לחמישה
שלו■ האליבי את

 ליוותה העצירים, לתא החשוד הורד כאשר
 גם יצאה אחר־כך היפות. בעיניה יעל אותו
אותה. מלוות העיניים כל כאשר מהאולם, היא

 עם לשוחח שהות וביקש המישפט
קרה. מד. לברר כדי מרשתו,
ה חזרה הקצרה, ההפסקה אחרי
 ל־ והסבירה הודאתה, על נאשמת

 לבוא לה נמאס כי בית־המישפט,
באזי המישפט לבית מבית־המעצר

 היא ולכן פושעת״, ״כמו קים,
 לפרוע באשמה, להודות מעדיפה

הכל. עם ולגמור לחברה חובה את
תלו היו התמימות, עיניה למרות

 בת וינר אסתר נגד ועומדות יות
 מירמה. על רבות האשמות 30ה־

 חיפ־ הארץ בכל תחנות־מישטרה
נוכלות. מעשי ׳שרשרת בשל שוד,

לבחו למדע. נתרמה הגופה
שנול התמימים, הפנים בעלת רה
 לפני לישראל ועלתה ברוסיה דה

 הונאה שיטת היתד, שנים, כשמונה
 בשפות השתמשה היא מייוחדת.

ו מולדתה, בארץ שרכשה הרבות
להש נהגה עברית דיברה כאשר
 היתד, היא גרמני. במיבטא תמש

 בת היא כי לקורבנותיה מספרת
בגרמניה. החי ׳מיליונר לאב יחידה

 תקופה התגוררה שם בנתניה,
 הבגדים בחנות רכשה מסויימת,

 יולי־ בחודשים סבן, ׳רקטור של
 בסכום לבוש דברי ,1979 אוקטובר

 עבור שילמה לא היא שקל. 1200
 החנות, לבעל וסיפרה רכישותיה,

ו מגרמניה לבוא צריך אביר, כי
 הגיע כאשר כסף. הרבה לה להביא
ה לבעל הסבירה התשלום, מועד

 את ותרם נפטר אביה כי חוב,
 של האמיתי אביה למדע. גופתו
 ב־ רבות שנים לפני נפטר אסתר

ברית־המועצ׳ות.
 נתניה מישטרית החלה כאשר
 הבא התעלול נעלמה. לחפשה,

 צ׳קים משכה היא בחיפה. היה שלד,
 המישט־ עלתה וכאשר כיסוי, ללא

 זיהוי פרטי מסרה עקבותיה על רה
 בפני וטענה נעצרה, היא כוזבים.
 לטיפול זקוקה היא כי השופט,

ב שוחררה היא דחוף. גינקולוגי
 בבית־ ניתוח לעבור כדי ערבות
 בלי נעלמה ומשם הכרמל, חולים

 חיפה מישטרת עקבות. להשאיר
נמל עבריינית כעל עליה הכריזה

טת.
 הציעה ושם לחדרה עברה היא

 בשם לאחד וולבו מכונית למכירה
 את כי בטענה, ברנשטיין, מיכאל

 המיליונר. אביה לה קנה המכונית
 לירות אלף 200 ממנו קיבלה היא

ונעלמה.
 בן־גור- התעופה ׳נמל מישטר׳ות

 בתל־ הירקון ומרחב ירושלים יון,
 על תמונותיה את הציגו אביב

מבוקשת. כעבריינית לוחותיהם
 בפתח־יתיקווה, הכירה בינתיים

 היא צעירות. שתי ,1981 בראשית
ה אשת של רושם עליהן עשתה
ו מיליונר, של ׳ובתו הגדול עולם

 כרטיסי־טיסה להן לקנות הבטיחה
להת הזמינוה השתיים לגרמניה.

 15 בידה והפקידו בביתן, גורר
 נעלמה היא ׳ודרכונים. לירות אלף

בידה. והדרכונים הכסף כאשר
בעניי גם שהסתנוור. הגבר

 אביה את שירבבה רומנטיים נים
 כאשר לה. המחכים והמיליונים

מנת בן־שימחון יוסף את הכירה
 אנט בשם בפניו עצמה הציגה ניה,

 הוא אביה כי לו, סיפרה רוזנברג׳
 בגרמניה להשקעות חברה בעל
 לשם מיליונרית. עצמה היא וגם
ש הבגדים את בוודאי ׳לבשה כך

 הבגדים מחנות בטענות־שווא נטלה
 בדרך שקנתה ותכשיטים בנתניה,

ה עיר. באותה אחרת בחנות ז׳ו
 ולבושה, מסיפוריה הסתנוור גבר

עשירה. אשד, היא כי והאמין
 של הלוואה ממנו ביקשה כאשר

הדול שיגיעו עד לירות, אלף 100
 זאת לה נתן לה, שלח שאביה רים

 הגיע כאשר אך ברצון. בן־שימחון
 כי אסתר, סיפרה הפרעון, מועד
 להחזיר בידה ואין אביה עם רבד,
הכסף. את

 המישט* תחנת סוף־סוף זו היתד,
 והיא אותה, שתפסה בנתניה רה

 את ביקשה התביעה לדין. הועמדה
ה אך ההליכים, תום עד מעצרה
בער להשתחרר• ביקשה נאשמת

 בהריון. היא כי שוב, וטענה בות,
 והשופט בידה הדבר עלה לא הפעם
 תעצר היא כי פסק, שטרוזמן אורי

ההליכים. תום עד

ההלי הסתיימו קצר זמן לפני
 ה־ בבית המפתיעה בהודאתה כים

 טענת את קיבלה השופטת מישפט.
להח יש כי אמסטרדאם, התובעת

 המירמות בגלל הנאשמת עם מיר
 נידונה היא הורשעה. שבהן הרבות
ול בפועל מאסר שנות לארבע
על־תנאי. מאסר שנות שלוש

מישפט
ח״נו ה־א דה1ר,עב

 בי חשב הגהג
״עובדת״, מפיסטית !0ה

מגוגה במעשה דחוא־־גאשס
מרחו ג׳ייקובס מיכל השופטת

 בן- דן של למילון נזקקה בות׳
להכ כדי בךיהודה מתיבה אמוץ
 יוסף המשאית נהג ׳בדין. ריע

 טען מגונה, במעשה שנאשם אמר,
 שהטרמפיסטית חשב כי להגנתו,

פרוצת־דרכים. היא
 שאלתי למכונית שעלתה ״אחרי

השי והיא עובדת, היא אם אותה
 ״ולכן הנהג, סיפר בחיוב,״ בה

 שהיא חשבתי כי ידיים, שלחתי
למכוניתי.״ עלתה ושלכן זונה,

שפ יורם עורך־הדין של הטענה
 טעות כאן היתד, כי הסניגור, טל,

 של סקרנותה את עוררה בעובדה,
 אמנם אם לבדוק ״ניגשתי השופטת.

ה בשפה עובדת המילה פירוש
 הכביש. על עובדת ׳משמעו עברית
ב לא ואפילו מצאתי ולא חפשתי

 של מדוברת עברית לשפה מילון
השופ כתבה ובן־יהודה,״ בן־אמוץ

בפסק־ךינה. טת
עוב אני אם אותי שאל ״הוא

 עובדת אני כי שכן. ועניתי דת,
 אשד, אני בחולים. מטפלת בתור

 ילדים. שלושה לי ויש נשואה,
והת האוטו את עצר הוא פ״תאום

ו נדהמתי בכוח. בי לגעת חיל
 ואז לצעוק, התחלתי התביישתי.

סיפ מהמכונית,״ אותי הוריד הוא
המתלוננת. רה

 עומדת אותה שראה אחר, נהג
 ובגדיה ופרועה, המומה ׳בכביש

 סיפורה. את ושמע עצר קרועים,
המישטרה. לתחנת הביאה הוא

ב אמר את הרשיעה השופטת
 קנס עליו והטילה מגונה, מעשה

 חודשי ׳ושלושה שקל 500 בסך
על־תנאי. מאסר

ם בשמי■ אלוהים ■ש
 פעם שוחרר הנאשם

 א7 אך ממעצר,
 התובע באשר

התעקש שראטר עוזי
 אחרי לרדוף מיהרו השוטרים

 בית- מתוך שיצאו הגברים שני
 בידיהם כאשר ברחובות, דירות
נת קצר מירדף אחרי גנוב. רכוש

והאק התכשיטים וגם השניים, פסו
 בבניין דירות משתי שנגנבו דח

בידיהם. נמצאו
 ״אתם התרגש. לא אלמליח יהודה
 שעצרוהו, לשוטרים אמר זוכרים,״

 אותי תפסתם בערך שנה לפני ״כי
 וטענתם במכונית, אחר בחור עם

 השוטרים גנוב?״ רכוש בה שהיה
 מהשופט ביקשתם ״אתם זכרו.
 עד אותי שיעצור שטרוזמן אורי
 אני אבל והצלחתם, ההליכים ׳תום

 העליון, לבית־המישפט עירערתי
 שיחררה בן־פורת מרים והשופטת

ב אלוהים יש רואים, אתם אותי.
אצא.״ אני הפעם גם שמיים!
 בשמיים,.אבל אלוהים יש ״אולי

 לו אמרו בפרקליטות,״ שראטר יש
 לא ״הפעם בביטחון. השוטרים

ממעצר.״ תצא
 עד למעצר הבקשה בעת ואמנם

 המחוזי השופט לפני ההליכים, תום
 ■׳ שרא־ עוזי טען הכהן, צבי החדש

 אלמליח, את לשחרר אין כי יטר,
 הוא לכת. הרחיק שהפעם מכיוון

ו המישטרח, מידי להימלט ניסה
 של מכוניתם את נגח כך כדי תוך

ה התכשיטים היו בידו השוטרים.
 מדבר החדש וכתב־האישום גנובים,

פריצות. שתי על
 הוא — לאלמליח עזר לא אלוהים

ההליכים. תום עד נעצר

2293 הזה העולם


