
 4 בשעה מהמישטרה לי ילצלו
■ *  נעצר. שדני לי ואמרו בבוקר, /;

 עמד שהוא אמרו ״מדוע?" כששאלתי
לעמוד. צריך היה שלא בית ליד

 בדעתי עלה לא פריצה, על -״חשבתי
 אותו תפסו אם שאלתי אחר. דבר שום

 לא אבל אחרי־מעשה, או בשעת־מעשה
אונם.״ על בכלל חשבתי
 יפת־ אשתו כץ, איריס לי אמרה כך

 שתי אנס כי הנאשם כץ, דני של התואר
שלוש. עוד לאנוס וניסה נשים

 עבר בלא מאוד, נאה גבר ),37(דני
 בן בתיאטרון. תפאורן הוא פלילי,

ילדות לשתי ואב טובה למישפחה

 גם הצטרפה גילי, איריס, של גיסתה
 המישפחה כי ואמרה לשיחה, היא

 גירסתה את מסרה שלא על מצטערת
 ״עשינו מלכתחילה. כבר לעיתונות

 קודם!" לדבר צריכים היינו טעות.
תמידגילי אמרה

לו הלך
 ב־ לבושה מאוד, נשית ירים,

 תיכנון־ למדה סגול, טרנינג
 במיקצועה. עבדה לא אד אופנה,

 אירים: של סיפורה להלן
את סיימתי תל־אביב. ילידת אני

 ועושים הזדמנות בכל נפגשים שהיו
 כי מעט, רק יצאנו למועדונים מסיבות.

 שלו החברה מועדונים. אוהב לא דני
 היא היום אבל גדולה, בתחילה היתה

 מהחברה הרבה כי מאוד, הצטמצמה
מהארץ. ירדו

 לקולנוע, הרבה הולכים היינו
 דני, את כשהיכרתי לתיאטרון. וכמובן

 רק עבד אז בתיאטרון. עבד כבר הוא
 לכל הולכת הייתי לנוער. בתיאטרון

 הופעה היתה ואם עבד. שבהן ההצגות
לנסיעה. אליו מצטרפת הייתי באילת,

איזה
סטוץ

ביחד. שנים שמונה כבר נחנו
 כשהייתי גם בנות. שתי לנו נולדו

 דני אצל הרגשתי לא פעם אף בהריון,
 מאושרים, היינו זנוחה. אשה כמו

ביחד. מישפחה ותיכננו בכל התחלקנו
 מאוד הוא איש־מישפחה. הוא רני
 הכל עושה היה הוא הבית. את אוהב

 רהיטים, בניית ועד מסיור בעצמו,
כעתיקים. הנראים

 ממש היתה שלנו הראשונה הדירה ״
 והיא אותה. מטפחים היינו גן־עדן. ״
 תענוג והיה עציצים, מלאה היתה £

פינה. בכל לשבת
 ובת 5בת־ בנות, שתי לנו יש

 המון. להן נותן דני וחצי. שנתיים
להן מקדיש היה בבית שהיה בשעות

שלהם ח״־הנשואין ועל עצמה על בעלה, על מספרת

כץ אירים
ללכלך״ אוהבת ״לא

חוד שלושה לפני נעצר הוא קטנות.
 בלילה. חצר בתוך משוטט כשהוא שים,
מציצן. הוא כי הסביר הוא

 כי וחשדה אותו עצרה המישטרה
 לא דני ברמת־גן. מעשה־אונס ביצע
 הוארך, מעצרו אך במיסדר־הזיהוי, זוהה
כתב־אישום. נגדו הוגש שלבסוף ער

 שבו הראשון האונס מיקרה לגבי
 בילה לילה אותו את כי התברר נחשד,
 כך על העידה והיא חברתו, של בביתה

 כי טענו שהשוטרים למרות במישטרה.
 כץ הואשם לא לך, מאמינים אינם

זה. במעשה־אונס בכתב־האישום
 בבית־ כתב־האישום קריאת בזמן

רו מנחם עורך־הדין מסר המישפט,
 כי המאשרים מיסמכים בינשטיין
 כץ, נאשם שבהם המיקרים מן באחרים

 בארץ. מרוחקים במקומות היה הוא
 אליבי לבדוק כדי דחיה ביקש הסינגור

הנאשם. של נוסף
 אחיו בבית )33(איריס עם נפגשתי

 תפאורן בוא האח גם בעלה. של הגדול
אחר. נוסף אח כמו בתיאטרון,

 שירתתי ואחר־כך התיכון, בית־הספר
 במיכללת אופנה למדתי בנח״ל.
 אחרי יומיים דני את הכרתי שנקר.

 שמונה לפני היה זה מפאריס. שחזרתי
שנים.

 חברה, של בביתה זה את זה היכרנו
 של שבוע אחרי יחד לגור ועברנו

 של שכורה בדירה התגוררנו היכרות.
הרא הדירה היתה זו בתל־אביב. דני

 אני הבית. את שעזב אחרי שלו שונה
 ההורים גדולה. ילדה ,24 בת אז הייתי
 את מאוד אהבו הם התנגדו, לא שלי
דני.

 בטוחה די הרגשתי הראשון מהיום
 שהוא הראשונה הבחורה אני דני. עם

 הראשון הגבר והוא איתה, התגורר
 היכרתי כאשר איתו. התגוררתי שאני

 אחת, קבועה חברה לו היתה לא דני, את
נשים. הרבה לו היו אבל

 תמיד נשים. עם הולך מאוד לדני
לו. הלך

 מלוכדת, מאוד חברה היתה לדני
מהשכונה, היו'החברה אלה מילדות.

להן. חסר מאוד הוא כעת זמן. הרבה
 חרוץ, הוא מאוד. קשה עובד דני

 וצריכים צעיר זוג אנחנו איש־עבודה.
 מאף כסף לקח לא פעם אף ודני כסף,
 כדי מקומות בשני עובד היה הוא אחד,

למיחייתנו. להרוויח
 עצמי, על הרבה לדבר רוצה לא אני

 אני האינטימיים. החיים את לגלות ולא
 ולכן אנשים, על ללכלך אוהבת לא גם
 של שמה את תזכירי שלא מבקשת אני

 בגלל בדוי, חווה(שם דני. של החברה
 את לגלות איריס של התנגדותה

 דני של בחבר׳ה היתה האמיתי) השם
 לחבר נשואה היתה היא שנים. המון
 אחרי גם אבל ממנו. והתגרשה שלו טוב

 בחברה, נשארה היא התגרשה שהיא
 כולם היו שם למקום הפך וביתה

, יושבים.
 ולא שנים, הרבה חווה את מכיר דני

 כאשר מידידות. חוץ כלום ביניהם היה
 היה בעלה להתגרש, עמדו ובעלה חווה

 לכמה איתנו לגור ועבר קשה, במצב
זמן.

 לפעם מפעם היה שלדני ידעתי
 היה לא זה אבל בחורה, עם סטוץ איזה

 ההרגשה את לי נותן היה הוא רציני.
 לא אני בחייו. מכריע מישקל יש שלי

 לומר יכולה לא ואני מזוכיסטית.
 לא זה אבל שלו, מהבגידות שנהניתי

 שהיה מה את בגללן לנפץ שווה היה
לנו.

 יודע והוא אדיר קסם יש לדני
 וכלה מכין שהוא בסלט החל לפנק,

 לא למיטה. מביא שהוא בכוס־הקפה
 שלי הנישואין את לנפץ לי שווה היה

 לא וגם כמוה, עשר ובגלל חווה בגלל
 אומר היה דני אם יוניברס. מיס בגלל

 קמה הייתי בינינו, נגמר שזה לי
 שאפשר מאמינה לא אני כי והולכת,
מוותרת לא גם אני אבל יחסים. .לכפות

בקלות.

ס
סוגרת לא

עיניים
 איתי התקשרה שהמישטרה

את שעצרו לי וסיפרו בבוקר, 4ב־ ,

מדוע. דעתי על העליתי לא דני,
 הרבה צריך דני את שמכיר מי

 בדבר חשוד שדני להאמין כדי לפנטז
יפלו. שהשמיים כמו זה כזה.

פע כמה אותי טירטרו השוטרים
 ונעליים בגדים מהבית ולקחו באו מים,
 איתם חזרתי ואני חיפוש, ועשו דני, של

 שיחקרו שאחרי לי אמרו כי לתחנה,
חשור, הוא במה לי יגידו דני את

 פניתי אז לי. אמרו לא הס אבל
 טילפן הוא מקרין. דרור לעורך־הדין

 דני את שעצרו לי ואמר למישטרה
 עמד הוא כי הסגת־גבול, של בחשד

 שזו חשבתי פנימה. והציץ דירה ליד
בדיחה.

 ועצרו לבית־מישפט, הגענו אחר־כך
 מיסדר־ לצורך שעות, 48ל־ דני את

 אם ושאלו אותי חקרו השוטרים זיהוי.
 כשלושה מסויים, תאריך זוכרת אני

 שבו תאריך היה זה לכן. קודם שבועות
 בדני. וחשדו בגבעתיים, אונס בוצע

 ביום עושים אנחנו מה שאלו השוטרים
כלל. בדרך בערב, רביעי

 היה סרט איזה אראה שאם אמרתי
 אם לומר אוכל בטלוויזיה, ערב באותו
 לא. או דני עם יחד הסרט את ראיתי
 להיות היה יכול שדני להם אמרתי
 מקומות: משלושה באחד ערב באותו
חווה. אצל או בעבודה בבית,
 התברר לחווה. המישטרה הגיעה כך

 איתה. היה באמת הוא לילה שבאותו
 כך. על והעידה למישטרה הלכה חווה
 מאמינים לא שהם אמרו השוטרים אבל
 שבכתב־ היא העובדה זאת, בכל לה.

 מיקרה־האונס את כללו לא האישום
הזה. מהתאריך

 דבר לא זה חווה עם דני של הרומאן
 האחרון. בזמן שהתחיל עניין זה ארוך.

 סקרנית אני כך. על ידעתי אני
 היכן לדעת מעדיפה ואני מטיבעי,

 נשים שיש יודעת אני בעלי. נמצא
 אני אבל העיניים, את שסוגרות כאלה

 במשך אומנם, מישחקים. משחקת לא
 לא שאני העדיף דני ארוכה תקופה

 ״אני לי: אמר הוא מכחיש. והיה אדע,
לא דבר ושום אצלה, יושב תמיד

 נוח לו היה כי הכחיש, הוא השתנה״.

זה. את לי סיפר בסוף אבל להכחיש.

£ * - מאמינה! ^7
 שאין גבר שיש מאמינה לא ני̂ 

 אז כך, זה ואם אחרות. נשים לו
 הרע. מתוך הטוב את להוציא כבר מוטב

 דני? איפה תמיד יודעת שאני נוח לא זה
בטל אליו להתקשר תמיד יכולה שאני

 ולדבר דחוף, באופן אותו כשצריך פון,
איתו?

 ישבנו אבל שלי, חברה לא חווה
הנושא. על ודיברנו

 בבית־ היה דני כאשר הימים, באחד
 מונית. להשיג הצלחתי לא המעצר,

 שתיקח וביקשתי חווה עם התקשרתי
 כדי לבית־המעצר, שלה ברכב אותי

 כמו זאת עשיתי סיגריות. לדני להביא
חברה. או חבר מכל מבקשת שהייתי
 בפעם זאת, עשתה היא אחת פעם
 מזה נעלבתי לא התחמקה. השניה
 שדני חושבת אני התחמקה, שהיא
להיעלב. צריך

האתל ״האנס של שאשתו קראתי
 קראתי .גם אבל ממנו. התגרשה טי״

 בבית־המישפט היתה שהיא בעיתון
 שאלה יתכן אז איתו, והתחבקה

זעם. עבור עד רק גירושין
 שדני מאמינה לא אני אופן, בכל

 רק הוא אשם, לא הוא בשבילי אנס.
 שאנשים מיקרים היו לא מה, חשוד.

 ואחר־כך שביצעו, בעבירות הודו
 עם מה יער? ולא דובים שלא התברר

• בחיפה?• חנוך דניאל של המיקרה
 היא אונס של שעבירה חושבת אני
 גניבה לא זה מאוד. מזעזע עניין בכלל

 כולם נפשית, הפרעה זו רצח, או
כך. חושבים
 אם יקרה מה לחשוב יכולה לא אני

 לגשר, שנגיע עד נחכה יורשע. רני
נגיע. שלא מקווה ואני

 אך ברצח, הודה חנוך דניאל *
נקי. ויצא ההודאה את הכחיש

מומת־גן״, נ,.אנס הנאשם שר אשתו נץ, איריס

4■■ אי*ז; *לנה 1 ■ ■


