וצח .אונס .סחרנסמים וגל אדמות ,נעסבות נרדה
הבורסה ,הסעיר את בית הגישנט בשנת תשמ״1

■,112חישפטיס ^
תשו■:אנס קצוץ־רשוו
 * 1ראשית שנת תשמ״ג נידון ישראל שלם,
^ חייל צעיר בשירות חובה ,לשש שנות־מאסר.
שלוש שנים מתוכן היו בפועל ושלוש שנים
על־תנאי .אולם עונשו העיקרי של האנס הצעיר
נגרם לו דווקא בידי קורבנו.
אחרי שהצליח שלם לבצע אונס אחד
בטרמפיסטית ,מצא כי הדבר קל למדי .הוא נטל
את מכוניתו של אביו ויצא לכביש״החוף ,כדי
לחפש טרף .הטרמפיסטית הראשונה היתה אשה
נשואה ,ששלם הציע לקחתה לחיפה .בדרך ,ליד
קיבוץ געש ,אמר כי עליו לבקר חבר לכמה דקות,
ואחר יביא את האשה למקום חפצה .הוא סטה
לשביל צדדי והחנה את המכונית מתחת לגישרון
צר .שם ,באפלולית ,אנס את האשה ,השליך אותה
מהמכונית עירומה ואת בגדיה זרק אחריה. .
המישטרה לא הצליחה לאתר את האנס .אולם
ארבעה חודשים אחר־כך התלוננה צעירה אחרת,
חיילת יפהפיה ,כי כאשר חיכתה לטרמפ ליד
קאנטרי־קלאב ,בכניסה הצפונית לתל־אביב,
עצרה לה מכונית שבה נהג גבר צעיר .הוא אמר

לה ,כי יסיע אותה למקום חפצה ,אך ביקש
שתחכה לו כמה דקות כאשר יבקר חבר בקיבוץ
געש.
הכל חזר על עצמו :תחת הגישרון ניסה הנהג
לאנוס את הצעירה.
אולם הפעם לא הלכו הדברים כשורה מבחינתו
של האנס .הצעירה התנגדה בכל כוחה ,היא
היכתר״ שרטה ונשכה .כאשר ניסה הגבר לנשקה,
תפסה את לשונו בין שיניה ונשכה עד זוב דם.
הגבר ההמום ביקש רחמים ,אך הצעירה משכה
אותו בין שיניה עד לכביש הראשי ,שם עמדה
לקחתו למישטרה .אולם כאשר הרגישה כי לשונו
עומדת להינתק ולהישאר בפיה ,שיחררה את
הבחור — שברח מייד.
הפעם לא היה למישטרה כל קושי למצוא את
החשוד .הוא הגיע בכוחות עצמו לבית־חולים ,כדי
לטפל בלשונו הנשוכה .הוא הודה בשתי
האשמות ,וביקש את רחמי בית־המישפט .בגלל
פציעתו הקשה ,החליטו השופטים להקל בדינו,
וגזרו עליו רק שלוש שנות־מאסר בפועל.

חשוון :הבוחת המיליונים
ן * ע ר ב ראש־השנה שעבר נעצר ישראל
^ זילברברג ,בעת שמטוסו נחת בנמל התעופה
בן־גוריון .המישטרה ערכה חיפוש ומצאה
במיטענו פינקס־כתובות ורשימה שבה  32שמות
רשומים כשפת־סתרים.
זילברברג ,שעזב את ישראל לפני שנים רבות,
עבר להתגורר בשווייץ ,וניהל שם חברת־
השקעות ענקית .לפי חשדה של המישטרה,
השקיעו בחברה זו ישראלים רבים ,וזילברברג
עזר להם להבריח את כספם לשם.
כאשר ניסתה המישטרה להמשיך לחקור את
זילברברג למחרת ,הסתבר לה כי בלילה הספיק
להתייעץ עם עוררדץ ,והוזהר כי אם יגלה סודות
על לקוחותיו השווייציים וחשבונותיהם ,הוא
עלול לעמוד לדין בשווייץ על עבירות חמורות
ביותר .על כן דרש את זכות־השתיקה ,וביקש•
שלא לומר דבר ,כדי לא להפליל את עצמו
בשווייץ.
הפרקליטות הגישה כתב־אישום נגד
זילברברג .צרעיכוב־היציאה מהארץ ,שהוצא
נגדו ,בוטל ,וזילברברג נסע לשווייץ ולא חזר עוד
לישראל ,מכיוון שחלה קשה .המישפט נמשך
בהעדרו ,בנוכחות סניגורו ,עורך־הדין פרופסור
רדד ליבאי ,והוא זוכה מכל אשמה .השופט יצחק
ברא״ז קיבל את טענות הסניגור ,כי זכות־
השתיקה משתרעת גם על הפללה עצמית
בארצות זרות.
המישפט ,שהחל בחשוון ,הסתיים לקראת סוף
השנה בזיכוי מלא .פרקליטות־המדינה ,שנדהמה
מהרחבת ההלכה של זכות־השתיקה ,הגישה
עירעור על פסק־הדין .שילטונות המם אינם
מוכנים בשום אופן להשלים עם הלכה זו,

רוני קלדרון)באזיקים( :הסגרה מארצווז־הברית

ישראל זילברבדג :זבות־השתיקה
המצמצמת מאוד את אפשרויות החקירה שלהם.
 32האנשים ,ששמם הוזכר במיסמכי
זילברברג ,לא הועמדו לדין עד היום.

נסריו :הוואי! וכדורגל
^ חרי הליכי־הסגרד! ארוכים ,נפתח בחודש
כסליו מישפטו של כדורגלן־העבר רוני
קלדרון .הוא נאשם כי יחד עם אחרים הבריח
לארץ כמות של קילוגרם וחצי הרואץ שנקנה
בתורכיה ונארז בפאריס.
קלדרון שיחק עד  1977בנבחרת־ישראל
ונחשב לאחר מכוכביה .אולם אחרי כמה

כישלונות בעסקים ,עזב הכדורגלן את הארץ יחד
עם בני מישפחתו ועבר להתגורר בארצות־הברית.
נראה ,כי שם נקלע לחבורת מבריחי־סמים
ועשה איתם עסקים .ניסים לביא ,עבריין ישראלי
נודע ,השתחרר ב־ 1981מהכלא וחיפש קשרים
עם קלדרון .הם התחילו לבצע עיסקי־סמים יחד.
קלדרון הזמץ מארצות־הברית את חברו ,ג׳ורג׳

דאפילד ,גבר צעיר ויפה־תואר ,שהיה אמור
להיות הבלדר .במיזוורתו ,מתחת לבגדיו ,הוסתרה
כמות ההרואין הענקית ,והוא נסע ארצה .הקשר
התגלה ,דאפילד ולביא נעצרו .מישפטו של לביא
נערך בדלתיים סגורות והוא חזר לכלא ,לחמש
שנות־מאסר .קלדרון הוסגר מארצות־הברית
אחרי חצי שנה ,והועמד גם הוא לרין.
קלדרון הודה בכל ההאשמות .סניגורו,
עורך־הדיו צבי לירסקי ,הביא חבורה מכובדת של
כוכבי־עבר ומאמני־כדורגל ,שהעירו לטובת

הנאשם .אולם כל זה לא עזר .בית־המישפט קיבל
את בקשת התובעת ,רחל גודשמיט ,והטיל על
קלדרון שבע שנות־מאסר בפועל ועוד שלוש
על־תנאי.
גם התביעה וגם הנאשם עירערו על העונש
לבית־המישפט העליון .לפני חודשיים התברר
העירעור .בגלל חומרת העבירה והברחות הסמים
הרבות שהפכו למכת־מדינה ,החליט בית■
המישפט העליון להחמיר בעונשו של קלדרון,
הוא נדון לעשר שנות־מאסר בפועל.

טבת :אונס טלוויזיוני
ך! אול גרינוואלד התפרסם בישראל בשל
כמה וכמה עלילות .עיקר פירסומו בא לו
כמנהלה של אוניית הטלוויזיה אודליה ,אשר
שידרה כמה חודשים מחוץ למים הטריטוריאליים
של המדינה.
בחודש טבת נעצר גרינוואלד בעיקבות
תלונתה של אשה צעירה ,נמוכת־קומה,
שהאשימה אותו באונס .האשה סיפרה קודם כל
את סיפורה לידיעות־אחרונות ,פנתה לעורך־דין
אשר הפגה אותה למישטרה.
היא סיפרה כי הכירה את גריגוואלד כאשר

ישבה בבית־קפה בדימגוף סנטר ,שם הי
מישרדיו .הוא פנה אליה ואמר כי היא נראית ל
מתאימה להנחות תוכנית בשם מצפון האו מו
שהוא מתכוון להפיק .כדי לבחון את כישרונותיה
הזמין אותה גרינוואלד למיבחךבד.
האשה ,שהיא נשואה ואם לילד ,התפתתה .הק
באה למיבחן בליוויית בעלה ,והוא חיכה בחרו
השני כאשר החלו הבחינות .אולם כאשר התארן
הזמן ,אמר הבעל כי הוא ילך הביתה להשכיב או
הילד ,ואילו האשה תסיים את המיבחנים.
לדברי כתב־האישום שהוגש נגד גרינוואלד
_
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