
 נלקחתי ,9.9.86ה־ שלישי, ביום אה.
בפו־ גירסתי את לאמת ורצו למטה,

הס לא שחששתי, מכיוון אבל ליגרף. —
החשה. את הגברתי רק ובכר כמתי,

החקירות, להמשך נלקחתי משם
מיסדר־ לי לעשות שעומדים לי ואמרו

 איזה על לי נודע גם ואז זיהוי־קולות. י"
 המיקרה היה זה מדברים. הם מיקרה

 תפקיד גילמתי שבו חששתי, ממנו
 הייתי הכבדים, החששות למרות מרכזי.

 לא כדי זה, למיסדר־זיהוי לעמוד חייב
חוקריי. אצל חשדות לעורר
מיסדר־זיהוי־קו־ נערך 11.9.86ב־
 שוב הביאו המיסדר: נערך וכך לות.

 אחד כל ברחוב. שאספו בחורים שיבעה
 שלושה כתובים היו ועליו רף, קיבל

 המיש־ את שקראתי ברגע מישפטים.
 ביתר־שאת לפעום ליבי התחיל פטים,
שהיה מה שבגלל מפני פראי. ובקצב

 המישפ־ בזיכרוני ועלו צפו שם, כתוב *
 תתפשטי!״ תזוזי! ״אל האלה: טים

 יכול לא אני לי, קרה זה פעם ו״שוב
זה!" את לר לעשות
 פעם וליבי בזיכרוני, ועלה צף ה;ל
מטורף. בקצב

אלינו, הגב עם ישבה המתלוננת
 בתורו אחד כל ואז לגב, גב כלומר
 בכיסא בחרתי אני לקרוא. התחיל
 את צבטתי תורי, כשהגיע .3 מיספר
וניסיתי קולי את הנמכתי בחזקה, ירכיי

מונוטוני. גוון לו לתת *
 המתלוננת לקרוא, שגמרנו אחרי

 את שוב לשמוע רוצה שהיא אמרה
 היא השלישית בפעם .7ו־ 3,2 המיספר
 אני רק ונשארנו ,2 מיספר את הורידה
 מבט בי תקעו החוקרים .7 ומיספר
קולר את זיהתה ״היא לי: ואמרו ניצחון

בוודאות.״ כמעט *
לכך, גרמו יום אותו של הלחצים 1

להתאבד, איימתי שוב שלב ׳באיזה ^
דרר־יסוריי. החלה י

אחרת, לתחנת־מישטרה אותי הביאו
 לקחו בבגדיי, פישפשו נעצרתי. ושם

המ את ולקחו שרוכי־נעליי את ממני
 לשוטרים פעם בכל קראתי שלי. צית

 זמן לוקח היה וזה סיגריה, לי שידליקו
רב.

 עליי, תיטרף דעתי שכך החלטתי
שהכ פעם כל בשביתת־רעב. והתחלתי

המיז תחת אותו החבאתי אוכל, לי ניסו
אתפתה. שלא כדי רונים, *

 בכיר קצין לתאי נכנס פעם בכל
 כי פעולה, לשתף לי שכדאי לן ואמר

איתי דיברו :גדי. חומר הרבה להם יש

 ברמת־ הנערה של המיקרה על בעיקר
 משום־מה הם אבל עשיתי, שלא גן,

 בקוצר מחכה ואני בעניין. התעקשו
 הבדיקות על לתוצאות־המעבדה רוח

 לבוא. בוששו שמשום־מה הסרולוגיות,
 שעות, 48 בדרר־כלל שאורכת בדיקה

ימים. עשרה אחרי הגיעה לא
 שביתת־ את בהפגנתיות המשכתי

התחל ארוחת־ערב. אכלתי ולא הרעב,
ובי וכאבי־ראש, חולשה להרגיש תי

 כנראה הרופא. את לראות קשתי
 רצה לא השוטר כי טוב, נראיתי שלא

 אותי ולקח הסיכון את עצמו על לקחת
הזמן. כל רופא יש שם לאבו״כביר,

 נתן בדיקה, וללא קלה שיחה לאחר
 מעל אותי ושלח אקמול הרופא לי

 הדרך כל אותי קינטרו השוטרים פניו.
טוב. הרגשתי לא ממש אני אבל בחזרה,
 אותי לקחו ,12.9.86 שישי, ביום

 לי התברר לבית־המישפט. מוקדם שוב
 על ערר הגישה שלי עורכת־הדין כי

 היא המחוזי. לבית־המישפט מעצרי,
 אחת, מסיבה זאת שעשתה לי אמרה

 מהלך על חומר יותר קצת לדעת כדי
 השופט החליט דיון לאחר החקירה.

 בית־ דרך עברנו הערר. את לדחות
 לקחת שאוכל כדי באבו־כביר, המעצר

 כדי קצת, שם והתעכבתי חפציי, את
מידידיי. להיפרד שאוכל

 הפעמון
שבתופי הקטן

 לתחנת־המיש־ הוחזרתי אשר ^
 פגשתי עצור, הייתי שבה טרה, ^

 רופא־נשים שהוא מ', בד״ר לראשונה
 מגונים. במעשים ונחשד במיקצועו,

 להישפך התחלנו קצרה היכרות לאחר
השני. בפני האחד

 את העברנו לילות חמישה במשך
 להרגיע מנסה כשהוא בשיחות, זמננו
פסיכו בעיה לי שיש לי ואומר אותי

 מונחים במיספר לה שקרא לוגית,
 מבחינה מאוד לי עזר זה אדם רפואיים.
אותי. מנחם קצת והיה נפשית,
 ,18.9.86ה־ בלילה, חמישי ביום

 לי נתן והוא רופא, לראות אותי לקחו
 לי היתח במעצר לחץ־דם. נגד כדורים

 לתוך מ׳ ד״ר עם ארוכה שיחה שוב
 חקירות שוב בבוקר ולמחרת הלילה,

 כבר החלטתי אני כאשר שיגרתיות,
האמת. את לספר בלילה
 כל של עצמי שיחזור עקב היה זה

ארבע במשך אתי שקרו המאורעות

בבית־המיעופט כץ נאשם
להתפוצץ! עמד ממש פועם... שליבי הרגשתי האונס בגמר

ובהי כנה ומחשבה האחרונות, השנים
 הדברים פני יכלו לאן עצמי, לגבי רה

להי מצבי המשיך אילו להשתלשל
 היה שעשיתי האחרון המעשה כי דרדר.
לאונס. ונסיון לדירה פריצה

 בכל אותי עזבה לא זאת מחשבה
 שאולי לעצמי וחשבתי מעצרי, תקופת

 יודע ומי אלה, בנסיבות שנעצרתי טוב
 אחרים. במצבים לקרות היה יכול מה

 וזאת לרצח. גם אולי להגיע יכולתי
 החלטתי שבגינה היחידה הסיבה היתה
 שבתוכי, הקטן הפעמון וגם הכל. לספר

 כל כמעט במשך זימזם מצפון, שנקרא
 שישי, ביום החלטתי: מעצרי. תקופת
 חוקרי־המישטרה לפני אפתח ,19.9.86

 הטעות זאת ואולי סגור־ליבי. את
בחיי. שעשיתי ביותר הגדולה
 להיות היה אמור זה שישי ביום

בש אבל ,2 בשעה נוסף, מיסדר־זיהוי
 פינחס, החוקר מולי התיישב 12 עה

 לאונס נסיון על תיק לפניי והביא
 בדוי, (שם רונית התיאטרון שחקנית

 תיק לפירסום). נאסר האמיתי השם
 תיקי כל מבין היחידי התיק הוא זה

המציאות. את תואם שהיה החקירה
 את פינחס לי שלף זה תיק מתוך
 (המחלקה מהמז״פ שהגיע המכתב
 12 על אישור ובו פלילי), לזיהוי
 מאחר שלי. טביעת־אצבע של נקודות

 הכל, לספר החלטתי כבר שממיייא
דבר:1־ התחל
ש המיכתב בגלל לא :חס, . ״מ■

 שדון בגלל אלא עכשיו, לי מראה אתי
 מצפון. לו וקוראים בתוכי, שמקנן קטן

 רגע־ על אמש החלטתי לכך ונוסף
האמת."

נס־ ביצוע לפני ״שבוע לו: סיפרתי

 והיצצתי הזאת בדירה היייתי האונס, יון
 שנינו לכן בעדותי. שמסרתי כפי בה,

 הללו טביעות־האצבע שאת יודעים
 מאחר החיצוני, החלון על מצאתם
 חשבתי לא המיקרה קרה שבו שביום

 להציץ. שוב באתי ופשוט אונס, על
 לאוטו חזרתי ואז חשוך, היה המקום

 ואז, להציץ. כדי וחזרתי פנס ולקחתי
 אותי משך — דחף או קול — משהו

 שליטה לי היתה שלא תהליך ודירבן
עליו.

 כדבר.מתוכנן נשמע שזה ״למרות
 בקביעות בו שיש לאוטו חזרתי היטב,

 ברזל, משור משם ולקחתי כלי־עבודה,
 וניסרתי סכין, פנס, כפפות־עבודה, זוג
 את פתחתי הסורג. שעל המנעול את

המיטה. לעבר והתקרבתי החלון
 בבהלה, הבחורה התעוררה ״לפתע

 על מאיר כשאני מעליה, רכנתי ואני
 ואל ,תשתקי לה: ואומר בפנס פניה

דבר!׳ לך יקרה לא תצעקי לא אם תזוזי!
 ואחרי פניה, אל הסכין את ״הצמדתי

 והתחלתי הפנס, את כיביתי שניות כמה
 שהיתה ההתנגדות, גופה. את ללטף
 מסויים ובשלב נפסקה, במילא, חלשה

 את והסירה קדימה קצת רכנה הבחורה
לברה. תחתוניה

 חזרו אלה, בדקות מסויים, ״בשלב
 אזנה על לחשתי ואני עשתונותיי, אליי

 את לך לעשות יכול לא ,אני כמו: משהו
 אינסטינקטיבי ובאופן קמתי ומייד זה.׳

 חוט־ את ומשכתי ידי את שלחתי
 פתחתי הדלת, לעבר מיהרתי הטלפון.

 ויצאתי שם, שהיה במפתח המנעול את
במהירות.״ מהמקום

למע לו שאין פינחס, למר אמרתי
ואני נגדי, מוצקות ראיות שוס שה

 מייד החופשי. מרצוני זאת כל מספר
החוק בין רבה פעלתנות בחוץ החלה

 כדי צלם, להזמין הוחלט הבכירים, רים
 כמובן, ואני, המיקרה. את אשחזר שאני

הסכמתי.
 החוקר השיחזור. תהליך התחיל אז
 ואת אותי מאשימים במה דף על רשם

 כבול וכשאני לי, שיש הזכויות כל
לדרך. יצאנו לשוטר,

מנ רב היה הנפשי והמתח הלחץ
 אהיה לא שיותר לעצמי נשבעתי שוא.
 השיח־ אחרי מצלמה. לפני לשחזר מוכן

 אבל אפיסת־כוחות, ממש הרגשתי זור
נמשכה. החקירה

מיק שני עוד על להם סיפרתי ואז
 שנים. כשלוש לפני ברמת־אביב, רים
הז החוקרים, בקרב המולה קמה שוב

 הבכירים הקצינים צוות כל את עיקו
 אותם שאוביל ממני וביקשו מביתם,

 נסענו המיקרים. קרו שבהם למקומות
מת אני כאשר ברמת־אביב, והסתובבנו

 השטח מראה את יותר או פחות להם אר
 מצליח אינני אבל המיקרים, קרו שבו

 לבסוף בוודאות. המקומות את לזהות
והוח בלילה, 12 בשעה הסיוט נגמר
לתא. זרתי

 וביקשו שוב אותי חקרו למחרת
אמ העדות מתן לאחר פרט. כל לדעת

 אותם, הבאתי למעשה כי חוקריי, לי רו
 שיח־ ואז הנכונים, למקומות בעזרתם,

 בת נערה של הראשון המיקרה את זרתי
מאי מעשה לאחר לי נודע שגילה ,17
מעשה. לאחר שבועות כמה מגאזין, זה

 יום אחרי הביתה, בדרכי אז הייתי
 השחקנית את הבאתי מפרך. עבודה
 לפתע בדרכי לביתה. עבדתי שאיתה
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