
!שמאל, 1( מאיה
בחץ) מסומנת
לטובת העידה

ני וטענה האנס.
שופט. ן הו> אביה

הזה״ ״העולם
המיומה את חשו

ת י ט פ ש י מ ה
 הם זה. את אהבו לא שומטים ךי*

ה בת מאיה של לעדותה האזינו 1 1
 על בוודאי חשבו בסתר־ליבם אבל סב,

 עצמה את הציגה העדה שלהם. ילדיהם
קצר זמן לפני עד שהיה מי של כבתו

 תביא כי ואמרה הזה, העולם מתפרסם
למערכת. הצו את בעצמה

 הראשון, ביום מאיה הגיעה כאשר
 אותה פגשה הפירסום, לאיסור צו ובידה
 היטב המכירה המערכת, מחברות אחת

 הצו את קראה היא בדימוס. השופט את
 השופט. של לביתו לטלפן ומיהרה

 איננו השופט כי לה התברר להפתעתה
 על דבר יודעים אינם ילדיו וכי בארץ,

 איגרת - 4 עמוד (ראה הסיפור
העורך).
 הופיעו מכן לאחר שעה כחצי
 השופט של האמיתית בתו במערכת

 כי סיפרו הם נדהמים. היו הם ואחיה.
 עורקבי מישפחת בני את מכירים אינם

 יכולים אינם וכי ארגוב, זוהר את או
 שהעידה האשה מיהי בדעתם להעלות

בבית־המישפט.
 באותו ארצה, השופט חזר כאשר

התק הוא מאוחרת, לילה בשעת יום,
 עורכת- מחוז־המרכז, פרקליטת עם שר

 פגישה. איתה וקבע ארבל, עדנה הדין
 השופט־ נכנסו השבוע השני ביום

שו השופטת אל והתובעת בדימוס
 כל את לה וסיפרו ולנשטיין, למית

הבא הצעד התחלחלה. היא הסיפור.
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ופרקליט ארגוב זמר
לעזור באו החברים

 בינתיים שפרש ואהוב, נכבד שופט
מוקדמות. לגימלאות

 היא כי לשופטים סיפרה מאיה
 של אחיו עורקבי, אמנון של חברתו
 אותו אוהבת היא כי ארגוב, זוהר הזמר

לו. להינשא וחשבה
 מעידה שאשה נדיר מיקרה זה אין
 אשה באונס שהורשע גבר לטובת
 לבית־ באה יום בכל לא אבל אחרת.

 עצמה את המציגה נערה המישפט
 סיפור ומספרת ידוע, שופט של כבתו
 עורקבי, של שעורכי־הדין גם מה כזה.

 הכריזו טל, ויעקב סעדיה שמואל
 השופט־ אל פנו כי בבית־המישפט

 בעצמו לבוא הבטיח והוא בדימוס,
 בן־בית שהוא אמנון, למען להעיד
 לא האחרון ברגע משום־מה אבל אצלו,
הגיע.

 מצאו שבו האופן על לנו ״צר
 מוצאה עובדת את להעלות הסניגורים

 השופטים כתבו מאיה,״ עדת״האופי של
 אין מוצאה לעניין ״באשר בגזר־הדין,

 כי מובן היה לתיק.״ רלוונטיות כל
 יעקב ולנשטיין, שולמית השופטים,

י  של כבודו על חסו שצקי, ועדנה קד̂נ
עליו. וריחמו לשעבר, עמיתם

 ישראלית כנערה נראתה מאיה
מתול שיער בעלת בלונדית רגילה,

 ורודה בחולצת־סריג לבושה תל,
היא אופנתיים. שחורים ומיכנסיים

 ואחיו אמנון את מכירה שהיא סיפרה
 שהיתה מאז רבות, שנים מזה זוהר

 כאשר שנים, שש ״לפני ט׳. בכיתה
 של קרובים אצל גרתי ,14 בת הייתי
 מישפחת של שכנים שהיו הוריי,

 הם ובזוהר. באמנון התגאינו עורקבי.
 היה אמנון לבני־הנוער. דוגמה שימשו

 שחזרתי אחרי גם זוהר. עם יחד מנגן
 אמנון. עם מיודדת נשארתי לתל־אביב,

 להאמין לי קשה חברים. אנו היום עד
 הישיבות בכל הייתי זה. את עשה שהוא

 אצלו ביקרתי וגם בית־המישפט, של
במעצר."

 כבעל אגס
צבאי עבי

ץ  של יחסיו על גם סיפרה איה *
אמנון  את מחבב ״אבי אביה: עם ^/

 הוא אצלנו. בן־בית היה והוא אמנון,
 אמנון בבית. שיפוצים לעשות לנו עזר
 'כל עובד והוא לפוליש, מומחה הוא

השנים.״
 מחשבים לומדת שהיא סיפרה מאיה

 שלישית. השנה זו באוניברסיטה,
 לי היה הלימודים, את לעזוב ״רציתי

עודד אמנון לעבנד. לצאת ורציתי קשה

בתיר אימה מאיה
 בית• נשיא בעבר שפירא, חיים עורך־הדין

 להודות ביקש בתל״אביב, השלום מישפט
 ״לולא בפרשה. האחראי טיפולו על הזה להעולם

 מתגלה היה לא העניין שבל מאוד יתנו אתם,
אמר. מרומה,' נשאר היה ובית־המישפט בכלל,

 איש ולא הוא לא ני אמר שפירא עורך-הדין
 אחיו את או עורקבי אמנון את מכיר ממישפחתו

 איננו שמן אבל בנות, שתי לי ״יש ארגוב. זוהר
 והצעירה חגית, הבכורה בתי של שמה מאיה.
 אמנון האלה. האנשים את הכירו לא מעולם הילה.

 מניר ואינני שיפוצים, בביתי עשה לא עורקבי
למישטרה." תלונה על־בך הגשתי כלל. אותו

 הבכורה, בתו של תמונתה את מהשופט ביקשנו
 לא והוא מאוד, ביישנית היא כי אמר הוא אך

להת רוצה איננה ״היא עליה. להשפיע הצליח
האב. אמר העיתונות,־ דפי מעל פרסם

 ,20 בת ויפה, עדינה נערה היא שפירא חגית
 למישפטים. בפקולטה באוניברסיטה הלומדת,

 עצמה את מצאה כאשר מאוד נרגשת היתה היא
להת רק וביקשה שערוריה, של במרכזה פיתאום

ממנה. רחק
שפירא בדימום שוסט

בנות שתי

המישסט בבית מימין) עורקבי(שלישי מורשע
מיוחדים אנאטומיים נתונים

המ ובזכותו ללמוד, להמשיך אותי
 שלי המשבר השגה, מסיימת אני שכתי.

 היא ללימודים.״ השניה בשנה היה
 חשבו ואמנון היא כי וציינה המשיכה
להתחתן.
 את לכתוב יצאו שהשופטים אחרי
 אל מאיה ניגשה האנס, של גזר־דינו
 ממנה וביקשה דותן שרה התובעת

 גאה את ״אם שמה. פירסום את לאסור
 צריכה את שעשית, ובמעשה באמנון
 לה ענתה באומץ!״ זה מאחורי לעמוד

לבקשתה. נעתרה ולא התובעת,
 מאיה את צילם הזה העולם צלם

כא בית־המישפט, ובאולם במיסדרון
 בית־ לגזר־הדין. והקשיבה ישבה שר

 של הצבאי בעברו התחשב המישפט
 לכן קודם הורשע שלא ובכך אמנון,

 עונש־ עליו גזרו השופטים מעולם.
 שנתיים מתוכן שנים, ארבע של מאסר

תנאי. על ושנתים בפועל

הלחלה
גלישכה

 מאיה צילצלה יום באותו **וד
 את הציגה הזה, העולם למערכת ^

 אמנון של כ״חברד, בטלפון עצמה
 לאיסור צו השיגה כי ואמרה עורקבי",

מתי לדעת ביקשה היא שמה. פירסום

 על־ידי במישטרה תלונה הגשת היה
 שהתחזתה האשה נגד השופט־בדימוס

כבתו.
וה לתמונה מיד נכנסה המישטרה

 מאיה יום. באותו כבר בחקירה חלה
 עורכי- כי לשער ויש נחקרה נעצרה,

 גם ייחקרו עורקבי, של סניגוריו הדין,
הם.

 תטסרי ייאל
אהדר לאף

 המישפט נשכח כמעט כך כדי וך ^
 לכל שגרם עורקבי, אמנון *של 1

עיקרו: וזה המהומה.
 לביתו צעירה באה השנה בינואר

 בראשון־ המיזרח בשיכון אמנון של
 לבקשת קלטת, לו הביאה היא לציון.

 הקלטת את שם אמנון השכנים. אחד
נורא. ברעש אותו והפעיל ברשמקול
שאו רינה,* אחרי מחזר החל אמנון

 ממנה וביקש בלבד, קצר זמן הכיר תה
 לצאת ותתחיל שלה החבר את שתעזוב

 כאשר סירבה. רינה קבוע. באופן איתו
נעל החדר, את לעזוב וביקשה קמה

 גאסר האמיתי השם בדוי שם -
לפירסום.

אלק אילנה8




