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 את לתת התעקש העציר
 על רק שלו האצבע טביעת

 על ולא רגיל גייר
המקובל 08זו8ה

 מיסמכים לר להראות רוצה ״אני
 בדיצחק משה העציר אמר סודיים!'
 במישפטך,׳׳ דן אינני ״אבל לשופט.
 רק ״אני בסבלנות, השופט לו הסביר
 כדי חומר מספיק יש אם לראות צריך

 תנהל המישפט את אותר, לעצור —
אחר־כר.'

 שלף הוא השתכנע. לא העציר אבל
 בהם ונופף מיסמכים חבילת מכיסו
 שאתן רוצים גם ״והם השופט. בפני
 של טופס על טביעת־אצבעות להם

 שאל נאשם?' זה מה יודע אתה נאשם,
השופט. את העציר

 הסביר יותר, עוד רבה בסבלנות
 עציר החוק פי כי־על לעציר השופט

 על־פי טביעת־אצבעותיו את לתת חייב
 זאת לעשות יש וכי המישטרה, בקשת

 גם ״היום לכך. שנקבע הטופס על
 של טביעת־אצבע לוקחים בבתי־זזולים —י

 את לוקחים ובצבא שנולדים, תינוקות
 אמר החיילים,' של טביעות־האצבע

השופט.
 בתי־חולים, ובץ ביני הקשר ״מה

 בקול העציר אמר וחיילים,' תינוקות
 לתת מוכן אני מטומטם, לא ״אני זועף, ן

 המיועד טופס על טביעות״אצבע להם
 טפסים על לא לטובתם. ולא לטובתי
בפח.' אותי שיפילו

 העציר של הנוספת עקשנותו
 אחר. מסוג חששות בשופט עוררה
 ועצר השופט, סיים שתשב,' טוב ״יותר

 או נוספים, ימים לשלושה העקשן את
 טביעת־אצבעות לתת שיסכים עד

הרישמי. הטופס על למישטרה
דיכאו? נגד קוקאי? חי

 בין הבדל יש
מוכר ובין מביר

 כל היה לא הצלחת, על נתפס ״הסם
 הסניגור אמר אותו,״ להסתיר ניסיון
 מעצב־הפנים לשופט. שפצירר מאיר
 כדי לבית־המישפט הובא קסטן, דויד

 נמצא שבביתו על מעצרו את להאריך
קוקאין. גרם 0.38

 היה הוא אישית. בעייה לו ״יש
 זה הכלכלי. המצב עקב בדיכאון
 נזקק ולח עבי׳ שלא חדשים ■שלושה

עבודה. קיבל לאחרונה אבל לקוקאין.
 ולעצב, לרהט שלמה דירה קיבל הוא

דמי־קדימה, של הראשון הצ׳ק ובידי
 עורך הצהיר לירות,' מיליון סך על

שבידיו. בצ׳ק השופט בפני ונופף הדין
 הדיכאון יודע, שאני כמה ״עד

 הסם, נטילת בעקבות נופלים שאליו —1
השופט. אמר יותר,' עוד גדול הוא

 את להאריך ביקש המישטרה חוקר
 מסרב שהוא מכיוון העציר, של מעצרו
 ״אם הסם. את לו שמכר האיש מי לומר

 יאמר לא הוא שנד״ אפילו אותו יעצרו
 הסביר הסוחר,' מפני חושש הוא זאת.

 מבית־המישפט וביקש הסניגור,
העציר. את לשחרר
 תום עד שייעצר ביטחון כל ״אין

 על מדובר כי שדומה מכיוון ההליכים,
 אל שונה והגישה עצמית. לצריכה סם

אני לכן הסוחר. ואל לסמים המכור —י

 מרדים בחורה, המסמם בר ך
 זממו את בה מבצע ואחר־כך אותה, ^

 צעירה אבל חדשות, עושה איננו כבר
 מרדימה גבריה, את המסממת בלונדית,

 היא זממה, את בהם ומבצעת אותם,
חדשות. בגדר בהחלט
 נדירה ציפור היא )20(כלפון שרה

 חודש במשך שלנו. הפלילי בנוף
 אחד, שבוע במהלך ,1983 ספטמבר

 זרים. גברים ששה או חמישה הכירה
 רמזה שבמהלכה קלה, היכרות אחרי
 נהגה משותפים, בילויים על להם

 ברגע קפה. איתה לשתות אותם לפתות
 של לכוס־הקפה מכניסה היתה מסויים

 היפנודורם, מסוג כדורי־שינה הגבר
 ממנו גונבת היתה אז שיירדם. ומחכה

 ולפעמים חפצי־ערך מזומן, כסף
לדרכה. והולכת שונים, כלי־בית

 גשואה
15 ב<יל ^

 זוהי פלילי, עבר אץ שרד! ^
 החוק. עם הראשונה הסתבכותה /

 בת גרמניה, ילידת היא היפה הצעירה
 עברה בילדותה עוד נוצרית. למישפחה
 בני התגיירו ושם לדנמרק, מישפחתה
 כאשר לישראל, עלו הם המישפחה.

 והתגוררו ,13 בת היתה שרה
בירושלים.

 בלונדית עגלגלה, ילדה ודתה שרה
 מגיל כבר עיניים־כחולות. ובעלת

 הגברים עיני את משכה צעיר
 התאהבה 15 בת בהיותה בירושלים.

 השניים לו. והרתה ירושלמי, בצעיר
 היתר־נישואין, מבית־המישפט קיבלו

 כבר ודתה שצי 15 בת היתה וכאשר
לבת. ואם נשואה אשה שרה

 והזוג בבית־שמש דירה קנה בעלה
 לידת אחרי קצר זמן שם. להתגורר עבר
 של סימנים בשרה מתגלים החלו בתה

 לטפל הצלשה לא היא מחלת־נפש.
 הבית את עוזבת שיתה בילדה,

שונים. במקומות ומסתובבת
 אושפזה המחלה, סימני גברו כאשר

 לחולי־נפש. במוסדות הצעירה האשה
 איתנים במוסד האחרון, האישפוז

 קצר זמן הסתיים ירושלים, שבהרי
הראשונה. העבירה לפני

 כלפון לשרה ייחס כתבשאישום
׳.83 בספטמבר 9ב־ ראשונה עבירה

 יום באותו פגשה כתבשאישום, לדברי
 בירושלים. בליטל־באר ערבי צעיר

 הילטון, במלון הערב את המשיכו הם
 שיזמין הגבר את שרה שיכנעה שם

 לקפה הכניסה היא לחדר. קפה
 לירה נרדם העירום והגבר כדורי־שינה,

 שעונו, את ממנו גנבה אז המיטה. על
 לא זו בעבירה ומחשב־כים. כספו

 כמה אולם ממנה. וזוכתה שרה, השתה
 במסע שרה החלה אחר־כך ימים

פיתוי־גברים.
 לא כחולת־העיניים הבלונדית

 מהר וגיבשה טרמפים לעצור התקשתה
 גברים, להכיר יעילה שיטה מאוד

 הקורבן רכושם. את ולגנוב להרדימם
 מירושלים. אריאנפה פרי הש הראשון

 שלו הסוברו למכונית עלתה שרה
 הציע כאשר אדם. עוד ועם איתו ונסעה

 קפה שם ולשתות לדירתו לעלות פרי
את פרי שהביא אחרי הצעירה. הסכימה

 בחזרה שרה אותו שלחה הקפה,
 הכניסה ואז סוכר, עוד להביא למיטבח,

לספלו. כדוריששינה את
 את מקבלת היתה כנראה, שרה,

 וידעה בבתי־חולים הללו כדורי־השינה
 להכניס ידעה היא המינון. את היטב
 צנום לגבר שיועדה לכוס כדורים שני

 הכניסה גדל־גוף שלגבר בעוד ונמוך,
כדורים. חמישה אפילו או ארבעה
 מהר עצמה את מוצאת היתה כך
 התעורר שלא רדום, גבר בחברת מאוד

 את הסירה בכליו, חיטטה כאשר גם
 מצווארו שרשרת־זהב ששירה שעונו

מאצבעו. יקרה טבעת או
פרי של בחברתו הראשון בערב

 במעולה ג׳בקה
המעגל מן לצאת ציאנס

 קבע בערובה,' לשחררו מחליט
השופט.

והגיבקה השופט
 במבשיד עגיץ גילה השומם

 למריצות הסשמש
ולאיגסטלציה

 אני אינסטלטור, שאתה ״מכיוון
 ולשאול ההזדמנות, את לנצל רוצה
 הרבה כבר לי שמציקה שאלה אותך
 פיאלקוב עמירם השופט אמר זמן,'

בפניו. שעמד גרמי, אלי לעציר
 המישטרה על־ידי נעצר גרמי

מכשירי־ ברשותו החזיק כי בחשד

כלמון שמוטה
כדורים ארבעה כבד־גוף: לגבר כדורים; שני צנום: לגבר

 שקלים 4700 בחכתה שרה העלתה
 נטלה גם היא דולר. ממאה ויותר

 הנוספים המפתחות את הרחם מהגבר
 הדירה דלת את פתחה אז מכוניתו. של

המסומם. הגבר של מחייו ונעלמה

 ביטוח, ללא ^
רשיון ללא ^

 בראשה, קבועה שהשיטה ן*
 הפעם למחרת. כבר בכך המשיכה ^

 לוי את לתל־אביב בטרמפ הכירה
 יחד, אחר־הצהריים את בילו הם ניסים.

 סיני. למלון איתו לבוא והסכימה
 ההיפנודרום, תרגיל על חזרה בחדר,
 טבעת גנבה ממנו מייד. נרדם והגבר

 וכרטיס שקלים 9000 זהב,
ישראכארט.

 ליד עמדה והיא יומיים, עברו לא
 של מכוניתו את ועצרה מחנשיהודה

 לבוא לבקשתו נעתרה היא גביש. יוסף
 קפה. לו הכינה ושם בבת־ים, לדירתו
 הכניסה בעל־גוף, היה שגביש מכיוון
 היפנודרום כדורי חמישה לקפה

 את לקחה ממנו שנתו. את להבטיח
וחולצה. מגהץ שקל, 3200 שעונו,

 שרה את הסיע האחרון הקורבן
 19ב־ שועפט של מתחנת־הדלק

 קצרה נסיעה אחרי .1983 בספטמבר
 מור, מרדכי המונית, לנהג הציעה
 לקחה נרדם כאשר לדירתו. לעלות

 של קטן סכום שעונו, את ממנו
ומישקפי־שמש. שקל 5000 דולארים,

 הסובארו במפתחות שרה נזכרה אז
 וחזרה הראשון, במיבצעה שגנבה
 נתפסה היא המכונית. את לקחת

 נוהגת היא כאשר ירושלים, ברחובות
 רישיון וללא ביטוח ללא במכונית

נהיגה.
 כלפון שרה השתה במישטרה

נעצרה, היא האשמות. בכל כמעט

 עד מעצרה את האריך וביתשמישפט
 היה נאשמה שבו הסעיף ההליכים. תום

 האשימה הפרקליטות במינו. מיוחד
 לשלילת גרמה שבמעשיה בכך אותה

 מהגברים לעבירה, כודדההתנגדות
 בגניבת נאשמה כן כמו בילתה. שאיתם
 רשיון ללא ובנהיגה השונים, החפצים

ביטוח. וללא
 את במיוחד הדגיש ביתשמישפט

 כושההתנגדות שלילת של העבירה
 במיוחד, חמור סעיף זהו לעבירה.
 שנות 20 הוא המכסימלי שעונשו

ביותר. נדיר בו והשימוש מאסר,

טיפול
אינטנסיבי

 בנאשמת מדובר היה ילו ^
£ \ /  ספק אץ ונורמלית, רגילה /
 אמר בדינה,' מאוד מחמירים שהיינו

 קיבלו השופטים אבל בית״המישפט.
 הסניגור שהביא הרפואיות העדויות את

 בצעירה מדובר כי והבינו ברוכין, אהרון
 אינטנסיבי לטיפול הזקוקה אומללד״
וממושך.
 ומכך מאישיותה, להתעלם ״אין

 אחד התקף תוך נעשו העבירות שכל
 שלה, הנפשית מהמופרעות שנבע
 קבע בגלים,' לפעם מפעם הבאה

 מאסר עונש עליה והטיל ביתשמישפט
 עליה הטיל כן כמו חודש. 15 של

 של על־תנאי מאסר ביתשמישפט
שנתיים.
 על־בעיותש להתגבר לה לעזור כדי

 מביתשסוהר, שיחרורה אחרי הנפשיות
 תעמוד היא כי ביתשמישפט קבע

 שיחרורה מיום תמימה שנה למיבחן,
 בקבלת להתמש עליה שש מהמאסר.

פסיכיאטרי. רפואי טיפול
■ אלנהאלץ

 נעצר הוא חשודות. בנסיבות פריצה
ומברג. ג׳בקה ברשותו כאשר

 בדיוק זה מה לדעת רוצה ״אני
 לקרוא נהגו פעם כי זוכר אני ג׳בקה.
 אמר קטן,' למפתשצינורות ג׳בקה

 בבקיאותו שומעיו את והדהים השופט
 .לאחרונה אינסטלציה. במכשירי

 פלאייר־ למכשיר ג׳בקה, השם הועבר
 בעולם רק הועבר זה אבל פטנט,

 לא זה האינסטלציה בעולם מסויים,
השופט. סיים כך,' נקרא

 בפרוטרוט לשופט הסביר העציר
 ואת הפלאייר־פטנט, של פעולתו את

 ערב. באותו זה מכשיר שנשא הסיבה
 העציר של בקיאותו למרות אולם

את שיכנע לא אינסטלציה, במכשירי

 ימים, לשבעה אותך עוצר ,אני השופט.
 המסתובב פלילי, עבר עם אדם כי

 כמו מכשיר עם חשודות בנסיבות
 לו הסביר בעניין,' לחקור יש ג׳בקה,

השופט.
 יתנו איך ״אז נרגע. לא גרמי אולם

 הזש' מהמעגל לצאת צ׳אנס פעם לנו
 משוחרר כבר ״אני השופט. את שאל

 עובד ואני חדשים עשרה מביתשסשר
פעם.' אף נעצרתי ולא שלי במיקצוע

 זה, מטיעון התרשם לא השופט
 מדינה מין ״איזו המשיך: וגרמי

 לקנות יכול שבן־אדם זו, דמוקרטית
 אם אבל חנות־כלים, בכל ג׳בקה

 עם ברחוב אותו יתפסו שוטרים
ייעצר?" הוא הזה, המכשיר
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