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 התריסים את סגר הדלת, את הנאשם
עליה. והתנפל
 צעקה היא כוחה. בכל התנגדה רינה

 אבל ותתבגר!״ שטויות ״תעזוב אליו:
 כרי המיטה. לעבר אותה משך הוא

והח עליה גהר התנגדותה, על לגבור
גבה. מאחורי ידיה שתי את בכוח זיק

 אולם לעזרה, לצעוק ניסתה רינה
 אמנון קולה. את הטביע המוסיקה רעש
 מיכנסיה, את כבת־אחת מעליה משר

התנג בגלל אך והגרבונים. תחתוניה
 מרגלה רק להפשיטם הצליח דותה,
 הרגל את גם לשחרר כדי האחת.
 ניצלה והיא ידיה את לרגע עזב השניה,

 הנאשם ולברוח. לקפוץ ההזדמנות את
 משר הוא ארצה. נפלה והיא רגל לה שם

 על מונח שהיה מיזרן לעבר אותה
זממו. את ביצע ושם הריצפה,
 רינה קמה אותה, עזב כאשר מייד

 מן לברוח מיהרה היא והתלבשה.
שתי אליה צועק הוא בעוד הדירה,

 של אמו הגיעה רגע באותו שאר.
הנאשם.
 שהוא שכן, של לדירתו ברחה רינה

 עוד פגשה שם הנאשם. של ידידו
 על וסיפרה נרגשת היתה היא חברה.
 ואמר לדירה אמנון הגיע לפתע האונס.
תספ ואל למישטרה, תפני ״אל לרינה:

אחד!״ לאף רי
 למישטרת רינה הלכה ידיד בחברת

 סיפרה גם היא והתלוננה. ראשון־לציון
 נפל לאוזניה, שענדה עגילים, שזוג

 אומנם העגילים המאבק. בעת כנראה
הנאשם. של בביתו נמצאו

 כל הנאשם הכחיש מלכתחילה
 באה שהיא טען הוא בכוח. שימוש
 למגע והסכימה איתו פלירטטה לביתו,

 של מחבריו כמה העידו במישפט מיני.
 יתרון על דווקא, גברים הנאשם,
 לכך הגורם לו, שיש גדול אנטומי
לפתחו. משחרות שנשים

 מאמין שהוא קבע בית־המישפט
 מאמין ואיננו המתלוננת, של לעדותה
 שיוחס באונס הורשע אמנון לנאשם.

 הזמינו העונש, להקלת כעדת־אופי, לו.
מאיה. את הסניגורים
 אומנם הנאשם על שהוטל העונש

 כי להאמין קשה אולם גבוה, היה לא
בת־השופט. של עדותה תוצאת זו היתה

מי? מאיה
 עם שנית מאיה התקשרה למישטרה, התלונה הוגשה שבו בוקר ^
 נכבד כי בטלפון לה אמרתי יפורסם. לא ששמה לוודא כדי הזה, העולם ₪1
 עבירה עברה וכי השופט־בדימוס, של בתו אינה שהיא יודעת אני אך הצו, את

 לדבר ביקשה והיא רעד קולה נדהמה. היא כך. על להיענש ועלולה חמורה
 לי ואין קטן ילד לי יש לתל־אביב, לבוא יכולה לא ״אני בטלפון. לא איתי,
אמרה. אותו!״ להשאיר איפה

 בעיניה. עלו ודמעות חסרת־אונים, נראתה היא ביתה. ליד מאיה את פגשתי
 סיפורה. את סיפרה בסביבה קטן בבית־קפה
מאיה: אמרה
 בת־יחידה. ואני אקדמאים, הוריי .8 בת כשהייתי מרוסיה, ארצה עליתי

 בחור עם התחתנתי י״ב, שסיימתי אחרי מייד צרות. להוריי עשיתי תמיד
 בן ילד לי יש חודשים. כמה אחרי ממנו והתגרשתי לו, התנגדו שהוריי

שנתיים.
 כל בבית־המישפט. שסיפרתי כמו בדיוק עורקבי מישפחת את הכרתי

אבי. איננו שהשופט מהעובדה חוץ נכונה, שלי העדות
 ואף שווה, לא שאני חשבתי קשה. נפשי במשבר הייתי שהתגרשתי, אחרי

 יוצאת, ולא מתלבשת הייתי לא טוב. לא משהו ושעשיתי אותי, ירצה לא אחד
שלי. הביטחון כל את איבדתי בבית. וישבתי

 לו היתה לי. להקשיב מוכן שהיה הזאת בתקופה היחיד האדם היה אמנון
לאוני אותי מביא והיה ללמוד, להמשיך אותי הכריח הוא אליי, סבלנות
ללמוד. אפסיק שלא כדי זוהר, אחיו, של באוטו ברסיטה

 דציתי ״רק
לעזור!" *

 שונה מרקע שאני מפני איתי, לצאת גאים היו וזוהר שאמנון חושבת ני
 על דיברנו ואני שאמנון תקופה היתה אחרת. תדמית לי ויש לגמרי

 שסיפרתי כמו אותו, אוהב דווקא אבי מתנגדת. מאוד שלי אמא אבל חתונה,
 אז אמנון, עם ללכת להמשיך רוצה אני שאם לי אמרה אמי בבית־המישפט.

וחזרתי. ליומיים הבית את עזבתי הבית. את לעזוב צריכה אני
 - לה עשיתי אומנם אני שלי. אמא בלי לחיות יכולה לא שאני היא האמת

 סבלתי. אני ותמיד צדקה היא אבל בקולה, שמעתי ולא בחיים, צרות הרבה
לי. ועוזרת שלי בילד מטפלת היא כעת

 קשה לי היה אבל רפואה, ללמוד והתחלתי לאיטליה נסעתי שנתיים לפני
חזרתי. אז לי, הלך לא וזה בהריון, אז הייתי מאוד.

 ולהחזיר לו לעזור נורא רציתי האונס. בענייו הסתבר אמנוז כאשר כעת,
 רציתי לא בכלל בהתחלה איך. ידעתי לא עבורי, שעשה מה על טובה לו

להגיד. מה ידעתי לא כי להעיד,
ואמרתי השופט־בדימוס, של כבתו עצמי את שאציג חשבתי אחר־כך אבל

מאיה מתחזה
אבא!״ את שאביא רצו ..הסניגורים

 ללחוץ התחילו הם השופט, של בתו שאני שמעו הם כאשר לעורכי-הדין. זאת
 את משכתי אז יכולתי, שלא מובן להעיד. שלי אבא את גם שאביא עליי,

לבוא. רצה לא שהוא אמרתי ואז האחרון, לרגע עד העניין
 לאף להזיק ולא לאמנון לעזור רק רציתי שקרה, מה על מצטערת נורא אני

 תתפרסם אם אפילו אז איסור־הפירסום, צו את קיבלתי שאם חשבתי אחד.
 לא שופט־בדימוס. איזה של בתו לא שאני יגלה לא אחד אף שלי תמונה

יתגלה. שזה חשבתי
 מאיה נעצרה אותה, שריאיינתי אחרי קלה שעה מאיה. דיברי כאן עד

לחקירה.

ם פיו־סו□ חסי מיו ל

ולנשטיין שופטת
למיקצוע חבר על רחמים

 מאיה ניגשה שהעידה, לאחר ייד **
 ולנשטיין שולמית ^*/לשופטת

 שם פירסום על איסור ממנה וקיבלה
 שיכול אחר פרט וכל מישפחתה.

 עורר־הדין מישפחתה, זהות את לזהות
 הבקשה את שניסח סעדיה, שמואל

 עילה אפילו הביא לא מאיה, עבור
 איסור־פירסום המצדיקה אחת. חוקית

 היתה לולא כי להניח מאוד קשה כזה. )■*
 מאיה של אביה כי משוכנעת השופטת

 את מאשרת היתה עמית־לשעבר, הוא
איסור־הפירסום.

 כי להעולם־הזה התברר כאשר
 בדימוס השופט של בתו איננה מאיה

 האם מוזר. מצב נוצר אחר, שופט כל או
 לשם־מישפחתה צו־האיסור התייחס
 מישפחתו לשם או מאיה, של האמיתי

 את לזהות היה אסור האם השופט? של
 המישפחה את או האמיתית. מישפחתה

 בכלל ומה בעדותה? לעצמה שייחסה
כנו. על הזה הצו להשארת הטעם היה

ולנשטיין לשופטת נודע שכבר אחרי

־11איס
 של בתו איננה וכי שיקרת העדה כי

שופט־לשעבר?
 מצב־ על הגן איסור־הפירסום צו
 של החקירה ולולא נכון, שאינו דברים

 אי־פעם מתגלה היה לא הזה העולם
למירמה. קורבן נפל שבית־המישפט

 המצב את הזה העולם בירר לולא
 מתפרסמת היתה האמת, את וגילה
 של בת שהיא וחברתו, אנס על כתבה

 היתד, לא הכתבה שופט־בדיסוס.
 הנערה, של שס־מישפחתה את מציינת

מאיד״ כי לאמר היה יכול לא ואיש

 של בתו איננה בתמונה, המצולמת
 כך על שופט־ברימוס. שהוא איזה

 את ביקשה כאשר מאיה סמכה אומנם
 שהעולם ווידאה איסור-הפירסום, צו

אותו. קיבל הזה
בסיטו איסור־פירסום צווי הוצאת

הנה בבית־המישפט. לנוהג הפכה נות
 אנשים הם אלה מצווים העיקריים נים

 בשירותיהם המשתמשים עתירי-הון.
 ובעלי־הש- מכובדים עורבי־דין של

שהסתבכו. או־מישפטנים פער״
 בתי- את המסקרים העיתונאים

ומתמר לכך היטב מודעים המישפט
 ניתן כאשר כשנה, לפני על־כך. מרים

 יעל של שמה פירסום את שאסר צו
 את מוריץ ווזברת־הברוקרים מוריץ

 את הזה עיוות־הצדק הרגיז טוכלר,
 לבית״המישפט פנו והם העיתונאים,

 השופט הצו. את לבטל בבקשה המחוזי
 כי אומנם קבע אבן־ארי אריה

 התיר אך בתיק, מעמד אין לעיתונאים
 צו את סיכל ובכו הבקשה, פירסום את

איסור-הפירסום.
 לעיתים משתמשת המישטרה גם
 איסורי- ומבקשת והשפעתה בכוחה

 היא כאשר בעיקר למטרותיה. פירסום
 נגדו, ראיות לה ואין חשוד, עוצרת

 קלונה את לגלות עשת והפירסום
 כאשר לאחרונה, נהגה כך ברבים.
 פירסום לאיסור צו וקיבלה ביקשה

 החשוד מחאג־נר״ מוחמר של שמו
 גם תל־אביב. בצפון במעשי־האונס

 לבית־ העיתוגאים פנו זה במיקרה
 אך הצו, הסרת את וביקשו המישפט.

נענו. לא
צד העיתונאים כי מתברר בדיעבד

 מוריץ יעל נגד המיקרים. בשני קו
 כתב־אישום. הוגש הברוקרים וחברת

 אחרת בדרך בהם לנהוג סיבה כל ואין
עשי פחות רגילים, בנאשמים מאשר

 לא זאת, לעומת מחאג׳נה, נגד רים.
 למרות כתב־אישום, היום עד הוגש

מעצרו. מאז יום 45כ־ בבר שעברו
 איסור־ בצו אבסורד עד הגיע המצב
השופט״. ״בת של הפירסום
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הםידסום צו־איסור
מישפטי בסיס ללא




