
 של חייד.ם דרכי הצטלבו 0ןןמיי ךן
■  אודליה, האניד, בעל גרינוולד, סול י
 ומנהל פיצוצים קבלן זכאי, הרצל ושל

 המיק־ בשני מתל־אביב. קבלניות חברית
שמ כפי אונס, מעשה בגלל זה היה רים

השניים. נגד כתבי־האישום עידים
 עשר השעה בסביבות ׳1981 בדצמבר

 מאפו ברחוב ב׳ קומה דיירי קפצו בלילה,
 ויפה צעירה אשה בבהלה. בתל־אביב

 כאב. בצעקות שלהם המירפסת על נחתה
 הצעירה את וראה לשם ׳מיהר בעל־הדירה

 לא הוא מכאב. ונאנקת גבה על שרועה
 למיר־ והציץ לשם, הגיעה כיצד הבין
 זכאי. מתגורר שבה השלישית הקומה פסת

 הדירה בעל הגיע ספורות דקות אחרי
הצ בי ואמר פנימה, הוא נם העליונה

 ממיר־ מדי יותר התכופפה כנראה עירה
נפלה. ולכן פסתו

המשי לפירסום) נאסר (שמה הצעירה
 רופאים שהגיעו עד ולהאנח לצעוק כה

מה להזיזה וניסו באמבולנס וחובשים
 נפגעה בנפילתה כי הסתבר אז מקום.

 פצוע אדם של העברתו בגבה. בנראה
 ובינתיים ומסובך, איטי עניין הוא בגבו

 הבאים בין אנשים. עוד בדירה נתקהלו
 חום׳ סוודר לבוש גדל־גוף, גבר גם היה

 טל־ ועובד כעיתונאי עצמו את שהציג
כי הצעירה את חוקר החל הוא וומידד

 היטב שהביט אחרי מהמירפסת. נפלה צד
 יתכן לא כי לה אמר הפירפסת במעקה
 מישהו אם אותה ישאל הוא משם. שנפלה

 והודתה עוז אזרה היא אז רק אותה. הפיל
 היא — הופלה ולא נפלה לא היא כי

מ להינצל כדי העליונה מהקומה קפצה
 שניסה האיש מי שאל וכאשר אונם.
 של שמו את ציינה היא אותה, לאנוס
זכאי. הרצל

 גרינוולד, פול היה החום בסוודר הגבר
 המישסרה. את שהזמין זה גם היה והוא

 סיפורה כל על חזרה הפצועה הצעירה
בכלי והוחשד נעצר זכאי השוטר. באוזני

 חדשיים מגונה. מעשה וביצוע שווא* את
 הרצל הסתבך פברואר, בחודש אחר־כך,

האשי אחרת וצעירה נוסף׳ בעניין זכאי
 סתב-אישום נגדו הוגש באונס. אותו מה
 תום עד נעצר והוא המיקרים שני על

ההליכים.
 העידו הצעירות הסתיים. כמעט מישפטו

 גירסתו. את כבר מסר עצמו הוא וגם
 להס־ המישפט עמד כאשר השבוע, אולם
 באשמת גרינוולד פול גם נעצר חיים.
 ושוב בית־מעצר באותו נכלא הוא אונס.

בכלא. הפעם הגברים, שני נפגשו
 של במישפטו האחרת העד סיים כאשר

 ביקש ובית־המישפם עדותו, את זכאי
 המישפט, בסיכומי יתחילו עורכי־הדין כי
 עד עוד לו שיש וקרא ממקומו זכאי קם

 סניגורו, נם גרינוולד. פול — אחד הגנה
 רגליו על קם לידסקי, צבי עורך־הדיו

 הימישסט את לדחות מהשופטים וביקש
כעד־הגנה. גרינוולד של הבאתו לצורך

 בעל־האניה יבוא הבא השבוע בתחילת
 יזבל הוא הקבלן. של בסישפטו להעיד
 ר במישפט, כבר שסופר מה על לחזור
 הצעירה את ראה שבו המצב על להעיד

 נאנקת כשהיא השניה הקומה מירפסת על
איו בגלל שקפצה לו כשסיפרה מכאבים,

לח יוכל הוא זכאי. של מצידו אונם מי
 בטלפון לה שאמר המילים על שוב זור

בתוכ להופיע אותה לשכנע ניסה כאשר
 התכוון שאותה נאנסות, על טלוויזיה נית

 אמר הוא — שלו מאניית־השידור לקיים
 אמיצה בחורה ראה לא מעולם כי אז לה

כמוה.
 מיגחגיס
מקורייס

מו גרינוולד י*4 צ  צרות עכשיו יש ע
 מאז מאוד. דומה עניין בגלל גדולות •

 החוק יצא כאשר האניה, שידורי נפסקו
 פתח כאלה, שידורים על האוסר החדש

 לא הוא בדיזנגוף־סנטר. מישרד גרינוולד
שי את לחדש מתוכניתו עדיין התייאש

 גדולה במתכונת והפעם הטלוויזיה דורי
 שיגישו נערות בוחן החל כך ולשם יותר.

שלו. בטלוויזיה התוכניות את
מת קרייניות אחרי שלו החיפוש דרכי
 אחד במיקרה במינן. מיוחדות היו אימות

 הוא יפה. באשה סישרדו ליד נתקל הוא
 מסך, מיבחן לעבור לה והציע אליה ניגש
 אצלו. לעבודה תתאים אם לראות כדי

 לילד, ואם נשואה ורזה, נמוכה האשה,
לנסות. הסכימה לפרסום) נאסר שסה (גם

 עם יחד 27ה־ בת האשד, הופיעה למיבחן
 מיבחרתמים זה היה בתחילה ובנה. בעלה

גיאוג בהיסטוריה, נבחנה היא ושיגרתי.
חופ שיחה היתה אחר־כך ■וספרות. רפיה
ויל הפוליטיות דיעותיה חייה, על שית

ל־ השעה והגיעה התארכו השעות דותה.
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יעיד באונס, שנאשם גוינוולד,
זכאי, הוצל של במישפטו הגנה כעד

אהוים! מיקוי־אונס בשני הנאשם
 שגרע־ מאחר לישון. הקטן בנה את השכיב

 רבים מיבחנים עוד לו יש כי הסביר וולד
בע את האשד, שלחה ערב, באותו עבורה

 לבדה נותרה והיא לביתם, הילד עם לה
הריק. במישרדו גרינוולד עם

 היתד, זה אחרי שבאה המבחנים סידרת
 היו לא שוב מהקודמים. לגמרי שונה
הפ פוליטיות, או תיאורטיות שאלות אלא
 לעמוד כוחה את לבחו; הגבר רצה עם

בו סיגריות כיבה הוא לדבריה בלחצים.
 היא כי לדמיין לה ואמר גופה. על ערות

צו מיליון שלושה לפני עירומה מופיעה
החו ויצא להתפשט ממנה ביקש הוא פים.
 כשהיא מייד, והתלבשה התפשטה היא צה.

כוונותיו. בטוהר עדיין מאמינה
 הפסקה גרינוולד הציע זה מיבחן אחרי

ששתי ״אחרי קפה. כוס לאשה והגיש קלה
 סיפרה מטושטשת,״ הרגשתי הקפד, את תי

 פירסם אשר רונן, משה לעיתונאי האשה
 בסיש־ ,שהתלוננה אחרי מייד דבריה את

טרה.
הג היה לילה אותו של האחרון הקטע

מטוש היתה כאשר עבורה. ביותר רוע
 לה שתדמיין גרינוולד ממנה דרש טשת
 ופורץ בבית, בעלה עם נמצאת שהיא
 לו תתמסרי אם ״רק חייהם. על מאיים

לנב ד,בימאי הסביר חייכם,״ על יחוס הוא
 מצבורי לאשד, הספיקו לא כאשר חנת.

 לדבריה, אותה, ואגס עליה התנפל דמיונה,
בכוח.

 דיזג־ בבוקר. לארבע קרוב היתה השעה
 ובלית מאדם, וריק תשוך היה גוף־סנטר

 גרע- עם המפוחדת האשה נותרה ברירה
 כרצונו. לעשות והמשיכה בחדרו וולד
 מסביר כשהוא נוספת פעם אותה בעל היא
טלוויז כוכבות על שלו התיאוריה את לד,

 ראיתי לא עוד פוריטנית. נורא ״את יה:
 רוצה את אם שכמוך. מרובע בן־אדם
 מזה,״ להשתחרר צריבה את כוכבת להיות
לה. הסביר
ו ובנה לבעלה האשה חזרה שחר עם

אח רק אחדים. ימים חרפתה את הסתירה
להת החליטה עורך־דין. בעצת כשבוע, רי

נג הוגש נעצר. גרינוולד במישטרה. לונן
 אחיטוב, נורית והתובעת, כתב־אישום דו

 ההליכים. תום עד מעצרו את ביקשה
 דחה סניגור, עדיין אין שלגרינוולד מכיוגן

במע הדיון את שטרוזמן, אורי השופט,
הבא. לשבוע צרו

 דמיון חסר
ובנאלי

לד, עומת י■* רינוו  ה- נסיונות היו ג
 דמיון חסרי זכאי הרצל של שיכנוע €

 אותן הזמין לא הוא לגמרי. ובנאליים
 תסריטים להן המציא ולא למבחני־בד,
ליחסי־סין. מתוחכמים

 הכיר ממירפסתו שקפצה הצעירה את
 בטרסם. לכן קודם יום אותה לקח כאשר

 היא במקונית, ספורות דקות שוחחו הם
 כי לו סיפרה וכאשר בעיניו, חן מצאה

מצ הוציא תיסרוקתה, את תשנה למחרת
 להשוות קל שיהיה ״כדי אותה וצילם למה
 למחרת שוב נפגשו הם התיסרוקות״. את

 לדירתו הלכו רעב, שהיה ומכיוון בערב,
• מאפו. ברחוב

 הנלהב המחזר עבר הקפה שתית אחרי
 הצעירה בנובט. לצפות וישב לחדר־השינה

ב בספר ועילעלה אליו להצטרף סירבה
 שתצטרף שוב סמנה ביקש הוא סלון.
 לה אמר לדבריה ואז סירבה, היא אליו,

 הבחורה, מה. ויהי אתה ישכב הוא כי
 במהירות רצה דקת־גיזרה, !ספורטיבית

 תפס הוא נעולה. היא כי וגילתה לדלת
 חנק וכמעט אותו איגרף בצווארונה, אותה

 צעק אתך!״ שאשכב לך ״אמרתי אותה:
לדירה. לחזור לדבריה, אותה, והכריח

 בפינת הצעירה כרעד, ומבוהלת רועדת
 הבריחה אפשרויות את ובחנה ריק חדר

למראשותיה בינתיים ישב הוא מהמקום.

 היא שלה. בריחה דרך את חוסם כשהוא
 לא שלה החרדה במצב כי אותו שיכגעה

 יד,נד, שלא ובוודאי אותה, לבעול יוכל
להירגע. לה שיניח התחננה ולכן מכך,

 והמשיך לחדר־השינח זכאי עבר לדבריה
 שלוחה תורנית כשעין בטלוויזיה לצפות

חש סירססת, לפניה ראתה היא לעברה.
 ומכיוון שניה, בקומה נמצאים הם כי בה

 תוכל כי חשבה אתלטית, נערה שהיא
 כאשר רגל. תשבור היותר ולכל לקפוץ,
 פעורה תחתיה כי גילתה למעקה הגיעה
 שניה. בקומה נמצאת היא ואין תהום.

 למרפסת עצמה את השחילה בלית־ברירה
 בגבה נפגעה הקפיצה ובמהלך שמתחתיה

השניה. הקומה ממעקה
 ממעצרו זכאי ששוחרר אחרי חדשיים

 שנית המישטרד, הוזמנה זה, עניין בשל
הלו אחרת, צעירה על־ידי הפעם לביתו.

ב הרצל הכיר אותה גם בירושלים. מדת
 וראה עבר היא ברחוב. אקראית פגישה
 מצאה היא בתחנת־אוטובוס. ממתינה אותה

 מסרה והיא איתה, שוחח הוא בעיניו, חן
הוריה. שבבית הטלפון מיססר את לו

 לנערה זכאי התקשר אחדים חודשים
 כי וגילה בעקשנות, בשבוע פעמים כמה
 הוא אך ברפת-גן. חבר עם מתגוררת היא

 כי לו נודע אחד שיום עד לטלפן המשיך
 לפגישה, אותה הזמין הוא מידידה. נפרדה
אתו. להיפגש הסכימה אחדים יפים ואחרי

לאנס אנס
חבר

 זכאי הגיע השגה, פכרואר חודש ףי
ו בערב תשע בשעה הוריה לדירת

 ר למלון נסעו משם לסיסעדה. יצאו הם
משו כשהם המלון של בלובי קפה שתו

 צילם הוא הזו הצעירה את גם חחים.
 פגישתנו את להנציח ״כדי :במכוניתו

כא חצות כמעט היתד, השעה הראשונה.״
הבי לנסוע ביקשה והיא מהמלון יצאו שר
 מתעניינת היא כי ששמע זכאי, אך תה.

 תמונה במתנה לה לתת הציע באמנות,
 התמונות אוסף על לה סיפר הוא מקורית.

 לה ותבחר לדירתו שתעלה וביקש שלו
סמנו. כמזכרת אחת

 לבושה ועמדה, לדירה שעלתה אחרי
 אלבומי־תמונות לה הראה בסלץ, מעיל,

 לבחור. לה הציע שמהם הציורים ואת
 לה ואמר בעדה עצר ללכת, רצתה כאשר

 אחרת יחסי-מין, איתו לקיים עליה כי
 לגפף החל הוא הלילה. כל בדירה תישאר
 סטר הוא אותה. להפשיט ואחר־כך אותה,

 היתה היא אותה. והפחיד לדבריה, לה,
בעצ להתפשט שהסכימה מבוהלת כל־כך

 בטענה אותו לדחות עוד ניסתה ורק מה
להג ״רציתי באבר־המין. סטריה לה שיש
 ד נדחה, לא הוא אך אסרה, אותו,״ עיל

 אינה כי אסרה בהתקרבותו המשיך כאשר
 לה הציע הוא באמצעי־מניעה. משתמשת

לתוכה. אותו החדירה והיא הריון נגד קצף
 כי הגבר החלים בבוקר 4 בשעה בערך

 ליווה הוא אותה. ושיחרר סיפוקו על בא
 תמונה לידה דוחף כשהוא למכוניתו אותה

 והיא בוכה היא כי ראה הוא מגולגלת.
זולה. מרגישה היא כי לדבריו, לו אמרה
 נשק בית־הוריה, ליד אותה הוריד הוא

 על שלו הטלפון מיסטר את כתב לחיה, על
 הוריה לדרכו. והלך לה שנתן התמונה קצה
 בו־ לדירה נכנסת אותה ראו הבחורה של

 להתלונן מיהר אביה קרה. מה ושאלו כיה
 הפעם סיפורה. את ששמע אחרי במישסרה

 והוגש ההליכים. תום עד הרצל נעצר
ד,מיקרים. שני על כתב־אישום נגדו

ולהע לחקור התובעת שהמשיכה ככל
 הוסיף הצעירות, של גירסותיהן את לות
 עם החל הוא סניגורים. זכאי הרצל לו

 עליו הוסיף גולדברג, נחמן עורך־הדין
 צירף ולבסוף לאור, גילי עורכת־הדין את

 גרינוולד, כפו לידסקי. צבי את גם לצוות
 לדבריו כפיה. או אונס כל מכחיש הוא גם

 מה־ שקפצה והצעירה מרצונן, היה הכל
 כאשר שנעלבה מכיוון זאת עשתה סירפסת

בטלוויזיה. לצפות העדיף
 לגבי הגנה קו באותו נקם גרינוולד

 האשד, זו היתד, דבריו לפי הוא. עניינו
אינ היו שלבעלה מכיוון אותו, שפיתתה

 חינם שידור זמן להשיג כלכליים טרסים
 את לייצג החל כרגע שלו. בטלוויזיה
 אבל שלנגר, אהרון עורך־הדין גרינוולד

 גרע־ של אשתו כי הסתבר בבית־המישפס
 לידסקי, של למישרדו כבר פנתה וולד

בעלה. את ייצג שהוא וביקשה
 *;גברים שניי של גורלם נקשר עין כהרף

 בעיה בזבזת הבל — הדוקה בצורה הזרים
 אחד באונם גאשם יוכל האם משותפת.

 תקדים להיות קמל הדבר ז לרעהו לסייע
מעניין. מישפטי

ד1>


