
מ הרחוק וחרוץ מסור עובד והשני קהל.
 כאלה אנשים מסוגלים האם הפשע. עולם
הנו הדברים את ולעשות מגידרם לצאת
שולמית? על־ידי להם המיוחסים ראים

 ששולמית גם מה קשה, היתד. ההחלטה
 הנאשמים תכלת. שכולה טלית אינה עצמה

 ככל בבית־המישפט אופיה את השחירו
 כנערת־רחוב, עברה על רמזו הם יכולתם.

 עצמה והיא בסמים, משתמשת שהיא טענו
 ואליום. נוטלת היא לפעם מפעם כי הודתה

 העידו הן גם בזרועותיה המחטים דקירות
החת וסימני נרקומנית, היותה על לכאורה

ל נתונה היא כי הוכיחו ידיה בפרקי כים
 לפגוע ומסוגלת עצמי הרס של התקפים
לרעה. בעצמה

 כאשר מצבה את החמירה עוד שולמית
ה אחרי הצריבה. על מייד התלוננה לא

כ מהבית הגברים שני עם יצאה מעשה
 על אורי של חולצתו את לובשת שהיא
 בשכונת לצורף איתם והלכה הצרוב, גופה

 את לו ומכרה לבדה נכנסה היא התיקווה.
 את לירות. אלף 22 תמורת תכשיטיה כל

 את ממנו לקחת וסירבה לפיני מסרה הכסף
לה. שהציע הלירות אלף

 לבית־ במונית אורי אותה הוביל אז רק
 מ־ בפצעיה. טיפלו ושם דונולו החולים

 עם להתגורר יותר חזרה לא בית־החולים
 הבכורה. אחותה לדירת עברה היא אורי.
העידה אורי.״ עם קשרי את ניתקתי ..מאז

ה לכוויות גר□ מ׳ ב או עצמה היא - הצעירה של בגו
ה הב א ב כדי וחברו, מ שיטי־הזה□ את לגנו הי תכ ל ש
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 יחיא שולמית של כגופה צלקות ר•
 חודשים. ארבעה אחרי גם היטב נראו י י

 אותן, שבדק בלוך, בצלאל ד״ר הפאתולוג,
 צריבה על־ידי נעשו הן כי בבירור קבע

 לכן. קודם חודשים כמה מלובן במכשיר
 על נחרטו חומות־אדמדמות צלקות שתי

זרועו שתי על גם מאחור. השמאלי שיכמה
 נותרו בתי־שחיה ותחת צלקות. היו תיה

נוספים. סימנים
 על אחרים סימנים גם גילה בלוך הד״ר

צל היו ידיה פרקי על שולמית. של גופה
 נותרו ואשר חדה, בסכין שנחרטו קות

ה הצעירה שעשתה התאבדות מנסיונות
דקירות סימני היו זרועותיה על בלונדית.

 כאשר לכן. קודם חזדש־ט שלושה כי
 כאהובתו. בדירתו, כהן אורי עם התגוררה

 הכוויות את גולן, פיני מעבידו. לה גרם
 מיפעל בעל שהוא המעביד, החמורות.

 500כ־ מעסיק והוא המיריק, בשם לנקיון
 להעיר בוקר מדי בא היה עובדים.

 היה גם הוא לעבודה. ולקחתו אורי את
 ושכר לביתו, מזון מיצרכי לעובדו מביא
שול עם התגורר שבה הדירה את עבורו
מית.

להפ וניסה שולמית את הכיר המעביד
 לאורי אמר הוא אהובה. ובין בינה ריד
נרקו היא כי בזנות, עבדה שולמית כי

מאו היה אורי אך עבורו. טובה ואינו מנית

 על לוותר וסירבה בכוה התנגדה -היא אך
 קרע למיטבח. אותה. גרר פיני תכשיטיה.

 מיט־ סכיני שתי וליבן חולצתה, את מעליה
באש. בח

התעלל/ המעביד
ב ה א מ ט ה הבי

רב יני  ודרש לגופה הסכין את קי
 ופיני סירבה, שולמית התכשיטים. את ■י■
 את גם וצרב המשיך הוא שיכמה, את צרב

 רק נכנעה שולמית ובתי־שחיה. זרועותיה
הסכי היא לפניה. הסכין את קירב כאשר

הת את לו ולתת תכשיטיה את למכור מה
מורה.

 המאהב. אורי, עמד זמן אותו כל משך
 לברוח. משולמית ומנע המיטבח דלת ליד

 לה, שיעזור שולמית ממנו ביקשה כאשר
משוגע. פיני כי ואמר בכתפיו משך

 ראתה לא אורי של זו התנהגותו בגלל
 לעזרה ולהזעיק לצעוק טעם בל שולמית

 החבר שהוא אורי, ״אם יצחק. אחיו, את
 הטעם היה מה אז זה, את לי עושה שלי

בבית־המישפט. סיפרה ן״ ליצחק לקרוא
בפ קרובה היתה הנ-אשמים על גירסתם

הסכי הם גם שולמית. של לזו רבים רטים
 וכי בדירה, כולם היו בוקר באותו כי מו

 שאורי שולמית למדה מילים כמה אחרי
 ל־ יצאה לאשה, אותה לשאת עומד אינו

 דקות כמה אחרי שבה לא כאשר מיטבח.
 נכנסו חרוך. בשר של ריח עלה ומהמיטבח

עומדת שולמית את ומצאו הגברים שני

אמד עצמית, צריבה של אפשרות לקבל יכול איני
יכול אינו אתת כוויה לעצמו הגורם אדם השופט.

צלולה בדעה עצמו ולצרוב ולחמשיר בכאבים לשאת
 סמים הזרקת אחרי הנותרים כאלה ממחטים,

רפואית. אינפוזיה או
לפ שבאו הקשים המישפטים אחד ״זהו

ה בפסק־הדין ולך דויד השופט כתב ני,״
 סיפורי את מזכירות ״העובדות שלו. מעסיק

 להכריע עמד כאשר השופט ציין רשומון,״
 בגופה המלובנת הסכין סימני את הותיר מי

 שונות גירסות שתי לפניו היו שולמית. של
שו של גירסתה את העדיף והוא לחלוטין.

 כהן אורי הנאשמים של אלה על למית
גולן. (״פיני״) ופנחס

במישטרה שולמית התלוננה 1979 ביולי

מע לדברי בתחילה שעה ולא בנערה הב
 שולמית עם ידבר המעביד החל אז בידו.

 לשאת מתכוון אינו שאורי לה ולומר
 והוא גרושה שהיא מכיוון לאשה, אותה
אותה. מנצל רק והוא כהן,

 פיני הגיע המיקרה, קרה שבו בבוקר
 היה בדירה אורי. את להעיר כמיהנגו

 אורי, של אחיו יצחק, גם שעה אותה
 בוקר, שבאותו אלא אחר. בחדר שישן

 ודרש פיני אותה תפס שולמית. לדברי
 שלה. הזהב תכשיטי את לו שתיתן סמנה

אותה. וקרע שרשרת מצווארה משך הוא

 עירום העליון פלג־גופה כאשר התנור ליד
 ״יש מלובנת. בסכין עצמה את צורבת והיא

 לא אפילו היא רגיל, בלתי כוח־סבל לה
בבית־המישפט. פיני סיפר צעקה,״

ה לוננ ת  ה
ה פי ד ח פ

•  עסק בעל האחד הישוב. מן גברים שני י י הנאשמים. את לפניו ראה שופט ן
עם במגע ובא רבים אנשים המעסיק מכניס

ולך השופט
!״מזוויט ..מעשה

 את ראתה אחותה בבית-המישפט. שולמית
או ושאלה בגופה הטריות הכוויות סימני

 של שאיומיו שולמית, אך קרה, מה תה
 את ויפוצץ מישפחתה את שישרוף פיני

 מפוחדת היתד, באוזניה. הדהדו עוד ביתה
ש אפרה רק היא האמת. את לספר מכדי
 לה וגרמו תכשיטיה את שדדו גברים שני
ה זהות את גילתה לא היא החבלות. את

תוקפים.
 ל־ כלל פונה היתד, לא ששולמית יתכן

ב אולם נשכח, היה העניין וכל מישטרה
 אחותה. בבית אורי לפתע הופיע יולי חודש

 העיר ואחר־כך האחות עם קפה שתה הוא
 לצאת כמנה ודרש שישנה שולמית את

 ממנה דרש סכין. !:איומי ואז, החוצה. איתו
ה הדרישה לירות. אלף 30 עוד לו לתת

 טילפנה והיא שולמית את שברה חדשה
למישטרה.

 את הביא במישפט מהצדדים אחד כל
 הביאה התביעה גירסתו. לחיזוק ראיותיו

שו של תכשיטיה את שקנה הצורף את
 מרץ בחודש כי אמנם נמצא ברישומיו למית.
 של בסכום זהב תכשיטי שולמית לו מכרה

 מכיוון אותה זכר הוא לירות. אלף 22
 ותיקה לקוחה היתד, היא מקודם. שהכירה

 ״היא אצלו. קנתה התכשיטים רוב ואת
״ומעו הצורף, סיפר זהב,״ אוספת היתה

 אולם לכן. קודם תכשיטים מכרה לא לם
 זקוקה היא כי וסיפרה באה יום באותו
•תכשיטיה.״ כל את ומכרה לכסף

 סיפ־ אמגם שולמית כי אישרו הנאשמים
)46 בעמוד (המשך
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