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מיניות טונות־הנאה להשיג כדי
 את שאל והוא רומנטיים, לפסים
גב של סוג איזה ״תגידי, רחל:

השו כאשר ד׳ אוהבת את רים
 במבוכה, חייכה הנדהמת טרת

 ״גברים לה: ואמר פרנקו המשיך
 ככלל, אמיתיים. גברים הם כמוני

 ביחוד נשים, מאוד אוהב אני
 הפעם הרמז אתי.״ שוכבות כשהן

 שתקה רחל לחלוטין. ברור היה
 את הפנה פרנקו רועמת. שתיקה

 את הוריד עכו, לכיוון מכוניתו
 ואמר בתחנת־המישטרה השוטרת

 כדאי מפה, לעבור ״תצטרכי לה:
זה.״ את לעשות לך

 בוועדודה- כך על העידה רחל
וש ,1977 בשנת שמונתה חקירה

 רחמים תת־ניצב עמד בראשה
 כי לחוקרים הסבירה היא חדד.
 פרנקו, של מנקמתו חוששת היא
 יקרה לא כי ואמרו, הרגיעוה והם
דבר. לה

 בוועדת- עדותה אחרי שבועיים
 מהמישטרה. רחל פוטרה החקירה

 ועברה לכך, הסבר קיבלה לא היא
בע בבית־החולים כפקידה לעבוד
פולה.

שממ לוי, רחל אחרת, שוטרת
לפני העידה קריית־שמונה, טרת

 נגדך הסיפורים כל הופרכו ״אם
 לפני שוטרות עם עניינים על

 עליך ימציאו מדוע שנים, חמש
 זה הרי ז הסיפורים אותם את שוב
 את התובעת טענה הגיוני!״ לא

זה ״בעיני :ענה והוא פרנקו,
 ולכן סמים, מעשן אינני הגיוני.
כאלה.״ עניינים עלי העלילו

 נשיקה
ס גלי סכ

בכ הכלולות האשמות ך*!
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 לשנים רק מתייחסות פרנקו
ההת שחוק מכיוון ,1981—1979

 לפני שקרה מה כל מבטל יישנות
 1979 בשנת שנים. משלוש יותר
 כתב־האישום, לדברי פרנקו, ניסה

 אירים בשם שוטרת ולנשק לחבק
 למקום- אליה טילפן הוא אורון.

 לה: ואמר אנחות, השמיע עבודתה,
 והציע אותך!״ אוהב אני ״ג׳ינג׳ו,

 פרנקו במלון. לילה בילוי לה
השו טענות את בעדותו הכחיש

טרת.
לדנד פרנקו, חיבק 1981 בשנת

 נגד 1977ב־ שהעידה שושנה, רחל והשוטרתנסגר, התיק
 נזהמישטרה פוטרה הבודקת, בוועדה פרנקו

 נשים אוהב הוא כי פרנקו לה אמר לדבריה, עדותה. אחרי שבועיים
מעבודתה. פוטרה לאחר־מכן ושבועיים להצעתו סירבה היא איתו. השוכבות

 ,■זילפו כיצד וסיפרה ועדה, אותה
להת לשכנעה וניסה פרנקו אליה
 בנה- בדירת־הפגישות איתו ייחד
להמ אז זקוקה היתד, היא ריה.

 סמלות, לקורס לצאת כדי לצתו
לע מוכנה שתהיה חשב ופרנקו

ההמ את להשיג כדי הכל שות
 סירבה היא טעה. הוא אך לצה.

ל כך על סיפרה ואף לפגישה,
 ג׳יהד בשם שוטר הקבוע, חברה
 ועדת- לפני העיד טורק גם טורק.

 של עדותה את וחיזק החקירה,
חברתו.

 אותה של בגורלה עולה מה
בבי יודע איש אין ועדת־חקירה

 בבית- השבוע אמר פר־נקו רור.
עו הוא שלפניו המישמעתי הדין

 כי דומות, האשמות על לדין מד
 התובעת אך כלום.״ לא שזה ״יצא

 שנשאלה כוכבא, עמידה במישפט,
 השיבה הזה, העולם על-ידי כך על
כך. על מאומה יודעת אינה כי

 ביתן, חנה את כתב־האישום, רי
 אישי, לראיון למישרדו שבאה

 נשק הוא :למישטרה להתקבל כדי
 אם אותה ושאל שפתיה על אותה

 לטלפן המשיך הוא מעוניינת. היא
 העיד פרנקו ולהטרידה. לביתה

 ביתן חנה את ריאיין אומנם כי
הכי הוא לשירות. להחזירה כדי
 לעזור ורצה לשעבר, כשוטרת רה

 ונזקקה מדוכאת היתה היא לה•
 את לפרנס כדי לעבודה בדחיפות

 את חיבק לעודדה כדי ילדיה. שני
 נשיקת־ לחיה על ונשק כתפיה
 בנשיקה סכס כל היה ״לא עידוד.

פרנקו. הצהיר זו,״
 ב־ שהעידה השלישית השוטרת

 לילי היתד, פרנקו׳ נגד בית־הדין
 פרנקו לה הציע לדבריה, בנוליאל.

 של חברים ״להיות 1981 בשנת
 וניסה ״חמודה״, לה קרא ממש,״

הכ פרנקו לאינטימיות. לשכנעה
אלה. דברים גם חיש

י |1י | |1|  של מתלונותיה חלק על חלה !11|
לכן, פרנקו. נגד עובד בטי

מרחב של תיבת־פנדורה את שפתחה שהיא למרות

 לחל? פרנקו. ישל במישפטו עדה היתח לא הגליל,
 נמצ> לא פרנקו של הטרדותיו על מטענותיה אחר
אלה תלונות על גם התביעה ויתרה ולכן מישפטי, סיוע

 נמצאת אינה זו ששוטרת מכיוון
 להעיד תוכל ולא בישראל, כעת

 שני בינתיים בוטלו בבית־הדין,
אלה. סעיפי־אישום

 תיבת את שפתחה חאשה גם
 הו־ לא מרחב־הצפון של ד,פנדורה

 עובד בטי במישפט. כלל פיעה
ההת שנסיון ),2299 הזה (העולם
 הנושא את העלה שלה אבדות

 במיש־ בעדותה האשימה לכותרות,
 טענה היא מפקדיה. שני את טרה

 ראש האישי, מפקדה נגד רבות
 משה הצפון, במרחב התנועה ענף

 מפקד־המרחב, ונגד אברמוביץ,
 כאשר כי סיפרה היא פרנקו. דויד
 כדי פרנקו, עם אישי לראיון באה

 שלה, ההפסקה בשעת שינוי לבקש
 על תשב כי פרנקו ממנה ביקש

 שומע אני שכך ״מכיוון ברכיו:
 ניסה סירבה כאשר טוב.״ יותר

 הציע אחרת בפעם בכוח. לחבקה
 בא ואף דירתו, מפתחות את לה

ל כדי הפרטית בדירתה לבקרה
אליה. התקרב

 עמיר
כוכב*

בתקיפוו פרנקו את חקרה תישבי,

 בכתב־ אחרים, אישום פרטי שני
לשו מתייחסים המקורי, האישום

אולם בן־יוסף. יוג׳יני בשם טרת

מה ה
ת מ חוכ מ

ש שכיוון הסבירה תובעת ך*
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 קודמות, לשנים מתייחסות פרנקו
 ואי- ההתיישנות, חוק עליהן הל

אח לחלקים עליהן. לתבוע אפשר

 ל> בטי של מהאשמותיה רים
 לאישומיב הדרוש סיוע, נמצא

התבי נאלצה ולכן בעבירות־מין,
עליהן. גם לוותר עה

 שהועלתו פרנקו, של הגנתו
הוו הסניגור בעזרת בבית־הדין

 עמונ על (שהגן רם נחמן תיק
 הכחיש הוא מחוכמת. היתד, ברנס)

 שימוע לו יוחס שבו מיקרה כל
לדב מגונה. מעשה וכל בכוח

 נגד לשוטרת נשק לא מעולם ריו
לשוט נשיקות היו ואם רצונה•

מקו בנסיבות רק זה היה רות,
 עליה בשעת כמו במישטרה, בלות

 מ־ בחזרה או מסיבת־חג, בדרגה,
חופשת־לידה.

 פרנקו הודה בו היחידי המיקרה
 ה־ היה במישרדו, לאשה נשק כי

 לדבריו ביתן. חנה של מיקרה
 את ולחזק לעודדה כדי זאת עשה

 כי יימצא אם גם אולם רוחה,
 מעמדו ניצול בכך היה לא עדייו

 לא ביתן שחנה מכיוון כקצין,
ב הייתה היא שוטרת. אז היתד,
 שביקשה אזרחית, תקופה אותה

המישטוה. לשורות להצטרף
ה סיפורי כל היו אומנם אם

 פרנקו של מעשיו על שוטרות
 על-ידי שהומצאה ועלילה שקר

ה שטוען כפי מתנגדים, קצינים
 מאוד התאמץ שמישהו הרי נאשם,

עדו הרבה כל-כך להמציא כדי
שוט הרבה כל־כך ולשכנע יות,
לשעבר. במפקדן דופי להטיל רות
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