
למתמסו אזיקים
את הזה העולם

מסו בהסכמתה,

 במישרדו לשוטר עצמו את מסגיר בן־דויד יוסי
ל שסיפר אחרי זיכרוני, אמנון עורך־הדין של

 שצילם תמונות־העירום, שאת הדגיש הוא חברתו. עם יחסיו פרשת
באיום. כחשודה שנעצרה עדנה, אחותו, לידו בנוכחותה. למישטרה

א -אני פיראט!״ ל
הדתי היהלומן בת )43 מעמוד (המשך

 את אפטר שלילית תהיה ההחלטה אם
קונה. ואחפש הצוות
ז שד,האונייה שווייה מה +

 איראנים קבוצת לי הציעה יחודש לפני
 תשדר שד,אונייה רצו הם דולר. מיליון

 טוב הרגשתי לא חומייני. נגד מכוויית
 כזאת. מטרה בשביל האונייה את למכור

רושם. עלי עושה לא כסף
 באונייה, גרוש שווה לא שלי האונייה

 כאוניית־שידור. רק לשמש יכולה היא
ה מחצית אקבל אם אפילו אותה אמכור

בה. שהשקעתי סכום
 האונייה, את שתמכור ואחרי •
? לעיסקי-מיםעדות תחזור האם

 אני ממדינת־ישראל. גדול שלי העולם
 לא אני אבל פה. לחיות אוהב אני כי פה,

בעולם. בשום־מקום מאנטי־שמיות סבלתי
העבו כלי את ממני שלקחו מרגיש אני

 אחר מקום לחפש צריך אני לכן שלי. דה
 ושיסכים תנאים ללא אותי שיקבל בעולם,

לו. לתת מוכן שאני העזרה את לקבל
 כותב שאינך אמרת רגע לפני •

מה שירדה משום שרונה, לכתך,
 שאתה לי מספר אתה כעת ארץ.

לעזוב? רוצה עצמך
 אני יורד, לא אני הדבר. אותו לא זה

 למצוא מוכרח אני אבל הארץ. את עוזב לא
אחר. משהו לי ? למשל מה כמו •

 אשב לא בטוח: אחד דבר יודע. לא
 לחיות יכול שאני למרות בחיבוק־ידיים,

 אני בכלל, בבנק. מהריבית שנים 30 עוד
 אותי לזרוק יכולה את כסף. לעשות רץ לא

מחדש. להתחיל יכול אני גרוש, בלי ברחוב

הטל אוניית על דעתך מה •
״אודליה״? וויזיה

לאודליה. להתייחם רוצה לא
למה? •
 בכל מוכרח, אני אחד שדבר חושב אני
 שבו במקום הצליחה אודליה לומר: זאת,
 שידורי- להפעיל רציתי בזמנו נכשלתי. אני

 לי: אמרו ממישרד־התיקשורת טלוויזיה.
 אז נגדל!״ נפעל בטלוויזיה תתחיל ״אם

ה את עזבתי ף0הון-כ שהשקעתי למרות
 ועושה אחר מישהו בא פיתאום ואז, עניין.

 בטוח הייתי לעשות. רציתי שאני מה את
אותו. שיפסיקו

? אותו שהפסיקו מרוצה אתה +
 ופיתאום שלי, הבייבי היה זה תראי,

אותו. לי ולקח אחר מישהו בא
 התוכניות את לי הרס גרינוולד פול
 לי גרם הוא הרדיו. את לי שהרס וכמעט
זכותו. זו אבל נזק, הרבה
 לך שהציע סיפר גרינוולד •

סירבת. אתה אך שותפות, להקים
 לי הציע לא אף־פעם הוא נכון, לא

 עם דיברתי בלבד אחת פעם שותפות.
 עם אונייה להביא לי הציע הוא גרינוולד,

 יאפיל שידורי-ישראל, את שיגמור משדר
 ה־ בשפת שנקרא מה — השידורים על

 יעז שלא לו אמרתי ג׳אמינג. מיקצוע
 לא מאז לידי. כאלה דיבורים להשמיע

אותו. ראיתי
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טוען: והוא נספים,
 ״אתם מאוד. נרגש היה דויד כן־ ופי ול

 אמר נכון?״ דבר, שום לי תעשו לא
 של למישרדו שנכנסו השוטרים לשני

 אותו. לעצור כדי זכרוני אמנון עורך־הדין
 מביתו, ברח הוא כן לפני ימים שישה
פקודודמעצר. נגדו שהוצאה אחרי

 במישרד, איתו שהיתר, עדנה, אחותו
 את הסגרת אתה תדאג. ״אל לו: אמרה

 שהבאת. וצלם עיתונאי פה יש עצמך!
 שלם.״ שאתה ראו הם

 נעצר מיפו, שלטים צייר ,24 בן־דויד,
 המישטרה, על-ידי האחרון הרביעי ביום

 לבית־המישפט הובא הוא השישי וביום
 שאיים הוחשד הוא מעצרו. הארכת לשם

 דתית, ממישפחד, נערה * בתיה, חברתו, על
 אותו. תעזוב שלא כדי אותה היכה ואף
 לאנוס ניסה הוא שנעצר לפני ימים כמה

 אותה קשר אותה, הפשיט בחדרו, אותה
בסמר פיה את סתם כלבו, של בשרשרת

 הפשיט מכן לאחר דבק. ובנייר במגבת טוט,
 את הכניס ואף אותה צילם עירומה, אותה

פיה. לתוך אבר־מינו
 איים במחזור, כשהיתה אחר, במיקרה

 לאביה התמונות את יראה שהוא עליה
 איתו. תשכב לא אם ולמכריה, היהלומן

 גופה מתוך הוציא בכוח, אותה השכיב הוא
 אבר־מינו את הכניס שוב הטמפון, את

לרצונה. בניגוד אותה צילם ושום לפיה

 על בעילה
חוף־הים

 המצוי בתשובה חוזר בן־דויד, וסי ל
 טען השוטרת, מאישתו בהליכי־גירושין

 אותו: לעצור רוצים מדוע יודע שאינו
 בתור ואני למישטרה, מסרתי התמונות ״את
■לבסס כדי לבתי־סוהר.״ רגיל ולא עדין

״צילמתי

 אך איתי, תצא לא ואופן פנים שבשום
איתי. לצאת המשיכה בפרינצים היא

 וסיפרתי אליה באתי וחצי שבוע כעבור
 לי ושתודיע ילד לי שיש גרוש, שאני לד,
 אמרה היא איתי. לצאת מוכנה היא אם

 נפגשנו תשובה. לי תיתן היא שלמחרת
לה. מפריע לא שזה אמרה והיא
 שלושה יחסי־מין. קיימנו לא אז עז

 התקשרתי לצאת שהתחלנו אחרי חודשים
יחסי־מין. שנקיים וביקשתי אחד יום אליה

 איתה לקיים רוצה שאני לה אמרתי
 אותו תדע היא שאם עניין עוד ויש יחסים

 נשוי שאני לה אמרתי שוק. תקבל היא
 אמרה היא בהליכי־גירושין. נמצא ושאני

 אמרתי אז נשוי. שאני לד, איכפת שלא
 לאישתי, גט לתת רציתי לא שבהתחלה לה
 אתן אני איתי להתחתן מוכנה היא אם אך
לאישתי. גט

 הראשונה בפעם יחסי־מין. לקיים התחלנו
 פרשתי בבת־ים. הים לחוף אותה לקחתי
 בתולה היתד, היא אותה. ובעלתי שמיכה

 ליד יחסים קיימנו למחרת דם. לה וירד
 ירד פעם ועוד בחולון. שנקר בית־הספר

דם. לה

 המלאה בהסכמתה שנעשו שלה, עירום
אהבה. ומתוך
 כד,תקשרתי שבועיים, לפני שני ביום
 והיא בחינה לה שיש לי אמרה היא אליה,

 לביתה הגעתי חברה. אצל ללמוד הולכת
 אחת בשעה לה. וחיכיתי בלילה 11 בשעה

 ויצאה אותי קלטה היא רכב. הגיע וחצי
 שהיא קבענו נסע. בו שנהג וזה מהאוטו

 לבחינת למדתי אני למחרת. אלי תבוא
 רביעי. ביום בדיקדוק לי שהיתה בגרות

 לי. שילמד, בתיה לבגרות ההוצאות את
ש ואחרי בלילה 11 בשעה שלישי ביום
 כי מלאים, לא יחסים, קיימנו לי, עזרה

 נסעה היא וחצי באחת במחזור. היתד, היא
הביתה.
 לגט הסכמה לתת הלכתי חמישי ביום

 את ודחו בא לא שלי עורר־הדין במחוזי.
 לבית־הספר נסעתי חודש. לעוד הישיבת

ש ראיתי 11 בשעה לה. וחיכיתי שלה
 ואמר לי קרא הוא אותה. מביא מישהו

 לדעת צריו אני איתר, שאדבר שלפני לי
 לי ושאסור נגדי תלונה הגישה שהיא

אליה. להתקרב
הקצין עם אצלי הופיעה היא יום באותו

־ בעירום אותה
שגור הבעיות עד דעתך מה •
לגרינוולד?־ מים

 מה את לי עושים שהיו מאמין לא אני
 זה את עושה הייתי אני לו. שעושים

 360 של לרווח להגיע מצליח הייתי אחרת.
 למוסדות- הכל ותורם ליום לירות מיליון
 לגעת מעז היה לא פוליטיקאי אף צדקה.

פיראט. לא אני בי,

אהבה!״ מתוך וק אך
ששר-התיקשורת מניחה אני • 1

 מהחוה לשדר לך לאשר וייתקשה
 הוא דך יאשר הוא שאם משום 1

 הו■ אתה לאחרים. גם לאשר |ואדץ
 שאסור ימה יוצא־דופן, שאתה יטב

לך?־ מותר יהיה לאחרים
 נכוך לא כזה. דבר לי להגיד נכון לא

 אני לא. ולאחרים כן לך למה לי: להגיד
אחד. כל לא

 כביש לבניית רשיון לא זד, רשיון־שידור
 לו שיש מי שבה תחרות לא זה בניין, או

 אחד לכל לתת אי־אפשר מנצח. כסף ןיתר
 הממשלה מכירים. אותי ביד. קשר ■:כשיר
להיפך. למדינה, אזיק לא שאני יודעת

 אדם שיימצא חושב לא אני ובכלל,
 500/0, אקדיש זוגי — שלי בתנאים שיתחרה

 שהרשיון מציע אני לתרומה, מהרווחים
 מניות, למכור אוכל ולא שמי על רק יהיה
 תחנת־ תעבור מותי שאחרי מציע אני

 ל־ ילכו והרווחים המדינה לידי השידור
ל שמוכן מישהו יש אם מוסדוודצדקה.

 רשיונות שיתנו — בבקשה האלה, תנאים
תחרות. בעד אני שדורש, מי לכל

 רוצים למה מושג לו שאין טענתו את
 יחסיו פרשת את לספר מוכן היה לעצרו,

בתיה. עם
:יוסי סיפר
 בחנות- באפריל באחד בתיה את הכרתי

 מיספר לה השארתי לדבר. והתחלנו ספרים,
 לעזור תוכל היא שאם לה ואמרתי טלפון

 כעבור שתתקשר. אומנות, סיפרי לצלם לי
ו עבודתה למקום אליה התקשרתי שבוע

בבית. שלה הטלפון מיספר את ביקשתי
 קבענו במוצאי-שבת. אליה התקשרתי

 בתל־אביב. העיריה בבניין הערב לאותו
 סיפרה היא ושוחחנו. העתיקה ליפו הלכנו

ללימו בחוג בבר־אילן סטודנטית שהיא לי
 סיפרתי ואני ראשון, לתואר כלליים דים
לצאת. התחלנו ככה עצמי. על לה

 רשות ממנה ביקשתי ערב־פסת לפני
 שוק קיבלו הם הוריה. לדירת לעלות
 ולמרות ארוך, שיער לי היה אותי. כשראו
 אחר- אותי. רצו לא הם כיפה לי שהיתה

 ואז ביפו גר שאני להם נודע עוד כך
אלי. התייחסו לא הם בכלל

לד, אמרו עליה. צרחו בתיה של ההורים

 לפיו־ נאסר האמיתי שמה בדוי. שם *
סוס.

 קבוע. באופן יחסים קיימנו אחרי-זה
ש מתנגדים שהוריה שראיתי אחרי

לל והתחלתי הסתפרתי איתה אצא
 בתשובה. חוזר להיות כדי בכפר־חב״ד, מוד
 מתנגדים עדיין שהוריה לי אמרה היא

 ביר־ את לה יתנו לא ושהם איתר, שאצא
 מהבית. אותה שיזרקו כלומר, לחתונה. כתם

 ואפילו זונה, לד, וקרא אותה היכר, אביה
 אני מי שיבדוק הביתה פרטי חוקר הביא
דברים. עלי לה ויגלה

ט חו ס ל
כספים

 נותן אני חודש שבעוד לה אמדתי ז
■  עם שוב אדבר ואחר-כך לאישתי גט י

 לא הוריך ״אם :אותה שאלתי הוריה.
 את לעזוב תסכימי איתי, שתצאי יסכימו

 אז שכן. אמרה איתי?״ ולהתחתן הבית
 אותי שיקבלו מעדיף שאני לה אמרתי
אותה. שיזרקו מאשר

 לי אמר והוא אודי, לאחיה התקשרתי
 לסחוט רוצה כנראה שאני אמר שהחוקר

 שיכולתי לאודי אמרתי כספים. מהוריו
צילומי- לי יש כי רציתי, אם זאת, לעשות

 התמונות את לי שתתן ״או :לי אמר והוא
 תלונה, עליך יגישו שלא לך ואאשר עכשיו

 יקחו חיפוש, שיעשו שוטרים שאשלח או
 לו אמרתי אותך.״ ויעצרו התמונות את

התמו את שקיבלה אישור תכתוב שבתיה
אותם. לה ונתתי נות

 שני בדלת צילצלו בערב שבע בשעה
 עצור.״ אתה ״בוא, לי אמרו הם שוטרים.
 בכלא, הייתי לא פעם אף כי נבהלתי,

 מה על ידעתי לא וגם לי שירביצו פחדתי
לישיבה. ונסעתי ברחתי אז נעצר. אני

 והוא לעורך־דין, התקשרה עדנה, אחותי
 עצמי את אסגיר אני כל שקודם לה אמר

הסכמתי. למישטרה.
יוסי. של דבריו כאן עד

 ברד, יוסף הפרקליט יוסי, של עורך-דינו
 בבקשת הדיון בעת בבית־המישפט טען

 שהמדובר החשוד, את לעצור המישטרה
 לצלם שאי-אפשר פורנוגרפיים בצילומים

 מכאן המצולמים. הצדדים שני הסכמת בלי
להצטלם. מרצונה הסכימה שבתיה

 יוסי את לעצור הורד, אילת חיים השופט
 שנחשדה עדנה, אחותו, את ימים. לעשרה
 בה לחזור המתלוננת את להדיח בנסיון

בערבות. לשחרר ציווה הוא מעדותה,
!■ ציטרין ציון כן־




