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הישראלי הקצין אהובת

במדינה
פשעים

אובבאית
ה הגנ ת־ ד ע כ

 צעיפים מתאימיים האס
ארוטיקה?־ דציזומי כ?בוש

 בבית־המישפט הצופים קהל
האשד, עושה מה מאוד. סקרן היה

 של במישפטו והאלגנטית היפה ו
 האם גרנות? דניאל הפורנו צלם

 האופנה, במיטב הלבושה האשה,
 נפלה בזהב רקום בצעיף עטופה

 התעלומה לצלם? קורבן היא גם
 צבי הסניגור הכריז כאשר נפתרה
 כעדת־הגנה מעלה הוא כי לידסקי

אופנאית. מילר, שרה הגברת את
 האופנאית עלתה קלה במבוכה

 לשאלות. והמתינה. העדים דוכן על ;
 קור שמואל לשופט, סיפרה היא
 מזה באופנה עוסקת היא כי ראט

 בית־אופנה לה יש וכיום שנה, 15 |
 מבגדי־ים מייצרת היא שבו משלה !
שמלות־ערב. ועד 1

 מאות אירגנה כי הסבירה היא
 היא רבים. אופנה וצילומי תצוגות
בעצמה, מעולם צילמה לא אומנם

 הדוגמניות, את הלבישה היא אך
 הנכונות בתנוחות אותן העמידה

ה של האופנתית להופעה ודאגה
צילום.
 הסניגור כצילום. עסקה לא
 תצלומים כמה העדה לפני הציג

ש גרנות דניאל הנאשם שצילם
 ״האם ושאל: בלחייה, סומק העלו
 של כזו בתנוחה השוכבת נערה

 לכך מודעת אינה רגליים פישוק
 שרה ?״ למצלמה גלוי מינה שאבר
 והשיבה התמונה את בדקה מילר

 את לבדוק נוהגות דוגמניות כי
 כדי הצילום, לפני בראי עצמן

 הן כראוי. מכוסות שהן להיווכח
 לוודא כדי עצמן את ממששות גם

 ומגלה מהמקום זז לא שהביקיני
לגלות. אמור משהוא יותר

 התובע, של תורו הגיע כאשר
ה־ את לחקור לנדשטיין, אברהם

בכית־המישפט מילר
אותן מלבישה

 גרנות כי לה הסביר הוא אופנאית,
 אלא מנוסות, דוגמניות צילם לא

 לפני עמדו לא שמעולם נערות
ה בתנוחה הציב אותן מצלמה,

 כיצד לנחש יכלו לא והן רצויה
 של אחרת או זו מזווית נראות הן

 כאשר כי הסכימה העדה העדשה.
 בלבד, קטן בצעיף מכוסה נערה
 מכוסה, יהיה האחד שצידה יתכן
מערו יתגלו אחרת שמזווית בעוד
 התובע עם הסכימה גם היא מיה.

דוגמ בצילום עסקה לא שמעולם
 ללא בד בפיסות שהצטלמו ניות

תחתונים.

 צמרת את בהלם היכתה הידיעה
ו בנווה־מונסון, המתגוררת צה״ל

ה הווילות שכונת יושבי את גם
בהרצליה. מפוארת

 לבית־המיש־ שהוגשה בבקשה
 התבקש בתל־אביב, המחוזי פט

 זמני מניעה צו לתת בית־המישפט
גי אלוף־מישנה על יאסור אשר
 להתמנות ׳שעומד ),43( חלי סים

 לביתו. מלהיכנס תת־אלוף, בקרוב
 לבית־המישפט שהוגש בתצהיר
 שהוא ),42( רחל אישתו טוענת
מי לרבות הדוקים, יחסים מקיים
אמ בעלת נשואה אישה עם ניים,
 שעובדת פיתוח, מהרצליה צעים

את. הנשים בירחון כעיתונאית
 לבית־המישפט שהוגש התצהיר,
 הפתח־תקוו־ עורך־הדין באמצעות

מחיי טפח מגלה סיוון, משה אי
 ובני- בכירים צבא אנשי של הם

מישפחותיהם.
 ויש ,1966ב־ נישאו הזוג בני

ילדים. שני להם
בתצהיר: טוענת חדי רחל
תקי יחסינו שאין תקופה ״מזה

 הזה הקשר כי לי ידוע עתה נים.
 נמשך שלו והמאהבת בעלי בין
 וקבוע. רצוף והוא שנים, כמה זד,
 פי על חשדותי נתאמתו עתה רק

פרטית. חקירה דו״ח
מת בעלי החל האחרונה בעת

ופי נפשית התאכזרות אלי אכזר
תכו בהשפלות המתבטאת סית,
 לפני וקללות גידופים תוך פות,

 אותי מכנה שהוא ותוך הילדים,
 הילדים. בנוכחות שונים, בכינויים

מתוס והם ביותר בהם פוגע הדבר
 קשות, ונפגעים זה ממצבי כלים
כך. עקב

 יפגע כי עלי לאיים החל בעלי
 להיות אוכל שלא כזו בצורה בי

 ימוטטני כלומר למעשי, אחראית
נפשית.
 ובילדים, בי אימה, מטיל הוא

תכופות. אותנו משתיק שהוא תוך

 נמנע אליו, להתקרב פוחד בני
מפניו. מתמדת באימה וחי מחברתו

קלי משליך בעלי החל לאחרונה
מלוכ כביסה פסולת, סירות, פות
ט אס מקום בכל בזה וכיוצא לכת

 תוך לשרתו, לאלצני על־מנת רי
ה ולסידורו הבית לניקיון דאגתי

מתמיד.
 בבית נוהג שהוא תקופה מזה

מאו בשעות מגיע כבבית־מלון,
בכ מגיע שאיננו או בלילה, חרות

 מן תכופות נעדר שהוא תוך לל,
 לי הודיע 1981 ביולי 19ב־ הבית.

 בעלי כי טלפונית, סגנו, במפתיע
מוקד הודעה ללא לחו״ל, נסע
למ מהמישפחה. פרידה וללא מת,
ד,צ־ לא וחרדתי, מאמצי כל רות

חילי תובעת
פוחדת

 נסע בכלל, אם לאן, לגלות לחתי
 הילדים ואת אותי ונטש לחו״ל,

יו נמשכה היעדרותו מישען. ללא
 בילה הנראה וככל משבועיים תר
מאהבתו. עם

פי לאלימות הדבר הגיע עתה
 בשעה ,1981 בדצמבר 23ב־ סית.

 ופתח הביתה, חזר הוא בלילה, 11
 מושך שהוא תוך קולנית, במריבה

 בחלקי אותי להכות החל בשמיכתי,
וב בצלעותי לרבות שונים, גוף
 וגרר בשערותי, ־ומשך החזה, בית

חדר־השי־ על-פני בשערותי אותי

חלי אל״מ
מאיים

 בחלקי חפלות לי גורם כשהוא נה,
ב קשה אותי ומכה שונים גוף

ידיו.
 אור־ למישטרת פניתי למחרת

השוט תלונתי. נרשמה שם יהודה,
 בבית־ לטיפול אותי הפנו רים

תל־השומר. החולים
 שנה, לפני מארס בחודש בבר
 כי מפורש באופן בעלי לי הודיע

 הוא וכי ממני, להתגרש ברצונו
 ממני, להיפטר על־מנת הכל יעשה
טלפו הודעות להגיע החלו ומאז
 וממודיעות ממודיעים שונות ניות

 עם בעלי של יחסיו על שסיפרו
מפור לי אמר אף הוא מאהבתו.

 וכי אחרת, אשה לו יש כי שות
 ניסיתי ממני. להתגרש רוצה הוא

 אך מכך, שיחדל ליבו, על לדבר
 לחיי־מיש־ לשוב מאז מסרב הוא
* תקינים. פחה -

 מגמת כל כי משוכנעת הנני
 למוטטני אותי, לשבור היא בעלי

 יוכל שבו למצב ולהביאני נפשית
 לי שהודיע מאז כרצונו. לעשות
ירד ממני, להתגרש רוצה שהוא

ש קילוגרם, 15כ- במישקלי תי
 אני לחלוטין. כמעט הלבין ערי

 בקופת־חולים, רופאים של בטיפול
 ממשית סכנה היום יש ולמעשה

 שהנני לילדי, כך ועקב לבריאותי,
בהם. מטפלת
 אוכל לא כי מאוד חוששת הנני
 ויחסו הואיל יותר, בכך לעמוד

 הנני מאוד. אלים עתה נעשה אלי
 להישאר יכולה ואיני ממנו פוחדת

 כל עלי מאיים והוא במחיצתו,
העת.
רחל. דברי כאן עד

שהגי למזונות התביעה בכתב
ש מציינת היא כן, לפני רחל שה

 כ־ מזה הקבע בצבא נמצא בעלה
 משרת הוא שנה. 25

ב משכורתו, אלוף־מישנה. בדרגת
 אלף 130מ־ יותר היתד, ,1981 שנת

מע כגון הטבות ועוד נטו, לירות
 כלכלה רכב, אחזקת שירות, נקי

 בקרב המקובלות נוספות והטבות
הבכירה. הקצונה

 גבוהה חיים ברמת חיה המישפחה
 ניסים של הבכיר למעמדו בהתאם

 פרטי בבית מתגוררת היא חלי.
לאח הסתיימה שבנייתו מפואר,

 רמת את מפרטת כשהיא רונה.
 המישפחה, בני של הגבוהה החיים

 שנתי מנוי שלילדיה רחל מזכירה
לומ הבת בנווה־מונוסון. בבריכה

מש והבן פסנתר, על לפרוט דת
לטניס. בחוג תתף

הוגש. טרם הגנה כתב

מישפט
ת שופט ,ד

 באשמה הודה הנאשם
 הבטיהה שהסישטרה מכיוון

דתי. שופט על-ידי שיייטפט
 שהחגים לי אמרו ״השוטרים

יד באשמה אודה ואם מתקרבים,
 והוא דתי, שופט אצל שאשפט אגו

וב הנוראים בימים יתחשב בוודאי
 לי ויתן בתשובה חוזר שאני כך

קל.״ עונש
 נאשם כאשר שמלץ, רוני טען כך
 בירושלים המחוזי המישפט בבית

 וגניבה פריצה של מיקרים 34ב־
מבתי־מגורים.

 חזר ,30 בן טבעון תושב שמלץ,
 גמילה נסיונות ואחרי בתשובה,

 לישיבה הגיע קשים מסמים רבים
מוס תמיכה קיבל שם בירושלים.

 שהצורך אלא תורה. ולמד רית
 כסף להשיג כדי הכריעו. בסמים

 משם וגנב דירות לעשרות פרץ
כשנע החריף המשבר רב. רכוש

 בבליעת להתאבד ניסה הוא צר.
בבית־המעצר. זכוכית

 בית־המישפט קשה. ביקורת
ש טענותיו את קיבל לא המחוזי

 וכי בפיתוי, ממנו הוצאה ההודאה
 34ב־ הורשע הוא נכונה. אינה

 עונש עליו והוטל פריצה מיקרי
 שמלץ מאסר. שנות שלוש של

 העליון בית־המישפט לפני עירער
 חזר הוא ההרשעה. ועל העונש על
לשו ההבטחה סיפור על שם גם
דתי. פט

 שאט־ גילה העליון בית־המישפט
 אנשי־המיש־ של זו מהבטחה נפש

לבי ראויה ההבטחות ״מכל טרה.
 יובא שהתיק ההבטחה קשה קורת
 המיש־ בחירת לפי דתי שופט לפני
 אינה אפילו — כזו הבטחה טרה.

 פוגעת — ביצוע בת או ריאלית
 המישטרה, של בתדמיתה קשות

 אך בתי־המישפט.״ של וחומר קל
 בית־ ראה לא זו הבטחה למרות

 היו ההודאות כי העליון המישפט
 את דחה בית־המישפט שיקריות.
 את וקיבל האשם, של עירעורו
ביק אשר התביעה, של עירעורה

העונש. את להגדיל שה
ולא ,30 כבן הוא ,׳המערער

 הגיע לא שעדייו בצעיר מדובר
נעו לחטאי ונתפס נפשית לבגרות

 לסמים החוזרת התמכרותו רים.
 מאמצי כדי תוך שאפילו מלמדת
כו לו עמדו לא בישיבה השיקום

ה בדרך להמשיך הנפשיים חותיו
עי לעצום יכולים אנו אין ישר..

ב שפגעו החמורות לעבירות נינו
 שלווים.״ אזרחים של רכושם

 עונש- את העמיד בית־המישפט
ו בפועל, שנים חמש על המאסר

תאי. על מאסר שנות שתי עוד

מישטרה
ע י ד ו מ ה

ודימישטרה
 מתככזת האב
?מודיע? המישטרה

 של הרומן נמשך רבות שנים
 מישטרת־יש־ עם משראווי סלומון

מנ יפו, יליד הצעיר, הערבי ראל.
 עם דו־ערכית יחסים מערכת הל

 עצמו את הפך אחד מצד השוטרים.
ב נלחם והוא ביפו, החוק לנציג

 סוחרי־רכוש בסוחרי־סמים, עצמו
 שם הוא אחרים. ועבריינים גנוב
 ה־ לידי ומסגירם מארבים להם

 סיכן אף רבות פעמים מישטרה.
 בשל בני-מישפחתו וחיי חייו את

אלה. פעולותיו
 נעצר לפעם מפעם מאידך, אולם

ה המישטרה, על־ידי עצמו הוא
שו עבירות עובר הוא כי טוענת

 כאשר לו. לוותר מוכה ואינה נות,
 משרא- פונה התביעות גל מתגבר

 הגדול, ידידם שהוא לעיתונאים, ווי
 התנכלות נגד עזרתם את ומבקש

המישטרה.
 מש־ מסתובב שוב אלה בימים

חבי כאשר בבית־המישפם, ראווי
ב כתבי־אישום של גדולה לה

 החליטה הפעם כי טוען הוא ידיו.
 של בסידרה להאשימו המישטרה

ציבורי. במקום קטטות
 אלה שקר, הן האשמות ״כל

ה למישטרה שהסגרתי עבריינים
 של זו בדרך בי לנקום מנסים

 הצנום. המודיע אומר עלילה,״
 את מזכירות התמידיות טענותיו

השו נבגדת אשה של תלונותיה
 אינה אותו, ואוהבת בעלה את נאת

בלעדיו. יכולה ואינה איתו יכולה




