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ח .1 ״  פעילות על היוצא הועד דו
 ואסיפת ״זומה מאז העמותה

שלה. היסוד
 של המנהל לועד בחירות .2

העמותה.
 של המבקר הגוף בחירת .3

העמותה.
 של הפעולה עקרונות קביעת .4

הקרובה. בשנה העמותה
שונות. .5

תך שתתפו  חשובה זו באסיפה ה
 של דמותה ולקביעת לביסוסה
הלשכה.

 של הפועל הועד
 הפרסומאים לשכת

בישראל.

 - הרדמה ״בלי
חולה״ לאזרח מדריך

חדש סנסציוני ספר לאור יצא
 נודלמן, יולי ד״ר כזאת
ברפואה״. קטל ״ נזחנר

 החולה, נגד קשר קיו□ על להעיד ממשיך הספר
ת מנגנון על טנו ח ת ע״׳ חולים ושוד ס  קבוצו

ת אה ומנהיגי רופאים של מאפיונריו  אשר רפו
 בספר. מוזכרים שמותיהם

ם נותן הרופא־המחבר שמי  מפני להשמר כיצד מר
 לקבל איך מיותר, ריפוי מפני צורך, ללא ניתוחים

רשלני. רפואי טיפול עקב פיצוי
הרפואה, את רואה נודלמן יולי ד״ר....

 לא ממנה, נכבד חלק כרופא שהוא
 כשליחות אלא נוסף, אחד כמקצוע

 ויסוריו...״ סבלו ולהקלת אדם ח״ להצלת
הכהן. אבידור הרב
 הרדמה״, ״בלי החדש הספר את להשיג ניתן
ר את כמו ספ  ברפואה״ ״קטל הראשון ה

ת חנויו ם ב רי פ ס ם או ה נ מי הז פון ל טל  ב
057/32245, 057/34765. 
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 קרה מה
למסאזיסטירו?

 את תקף כי נאשם הוא ■
 שבאה יסטית המאסאז 1
מי־ הרפייה דו לעשות 1
והתחרטה ית1 \

ש אלון אילנה
אמ כי סיטי, במלון לחדר ״הוזעקתי

 נכנסתי לרצח. נסיון שם שהיה לי רו
 הי־ שלא ובחורה בחור וראיתי לחדר
נר היא ובכתה... ישבה הבחורה כרתי.
 על כחולים סימנים לה היו רע, אתה

 היא חתוכה. היתה שלה והשפה הצוואר,
 בבית־ סיפר כך הזמן,״ כל רם ירקה

 בספטמבר שהיה מי לוי, משה המישפט
 ב־ סיט׳ מלון של קצין־הביטחון 1986

תל־אביב.
 כתב־ הגישה רוזנטל, מרים התובעת

ש הגבר ),26(נבון ליאון נגד אישום
והאשי בחדר־המלון, הבחורה עם ישב
באיו בכפייה, מגונה במעשה אותו מה

 סרור,שבאה רות של ובתקיפתה מים
מינית. והרפייה עיסוי לו לעשות

 הגבר הזמין כתב־האישום על־פי
הז הוא מסאז׳ים. ממכון נערה בטלפון

כא מינית. הרפייה למטרת אותה מין
 את וראתה למלון סרור רות הגיעה שר

 הרפי לבצע וסירבה התחרטה הנאשם,
ייה.

 את שינתה כי הנאשם הבחין כאשר
 ולחץ המיטה על אותה הפיל דעתה,
להנ ניסה אחר־כך צווארה. על ברגליו

הש בירו ולהפשיטה האחת, בירו קה
שי עליה ואיים אותה היכה הוא ניה.

 את שתבצע להפחידה כדי אותה, הרוג
ההרפייה.
מסכי שהיא ואמרה נבהלה הנערה

 שיחרר כאשר ההרפייה. את לבצע מה
 רגליה, על הנערה קמה הנאשם, אותה

 לעזרה. צועקת והחלה לטלפון ניגשה
 וביניהם המלון, עובדי לחדר הגיעו אז
לוי. משה קצין־הביטחון גם

 כי סיפר לוי בעיתון. מודעה
 ונתן הנערה את קצת שהרגיע אחרי

 שכאשר הנערה לו סיפרה קפה, לכולם
בעי חן מוצא אינו הקליינט כי ראתה

 כך על־ירי ממנו להיפטר ניסתה ניה,
 מישכב. תמורת דולר 500 שביקשה

 חן מוצא לא שהבחור לי אמרה ״היא
 היא ממנו, להיפטר כרי ולכן, בעיניה
 יוותר," שהוא כדי מוגזם, סכום ביקשה

לוי. סיפר
 הגבר עם ושיחה חקירה כדי תוך

 סכום לנערה לשלם נבון הציע והאשה,
 לסגור כרי דולר, 1500 או אלף של

 סיפר המציאה, על קפצה הבחורה עניין.
 בעבר שהיה קצין־הביטחון, אולם לוי.

 לעיס־ ירו לתת רצה לא איש״מישטרה,
 בבית־המישפט אמר גם הוא כזאת. קה
 לעשות יוכלו שגברים מעונין אינו כי

והז התעקש ולכן לבתו, כאלה דברים
מישטרה. מין

לגמרי. אחר סיפור היה לנאשם
בער ושוחרר שנעצר אחרי יומיים

 למסור וביקש למישטרה נבון חזר בות,
 בחדר־המ־ שקרה מה על נוספת עדות

לון.
הגבר: סיפר וכך

 הזמנתי כאשר קרה המיקרה כל
ב שמצאתי מודעה דרך מסאז׳יסטית

 כי לי ואמר לטלפון ענה בחור עיתון.
עירום. ולהיות להתקלח עלי

בחו התקשרה דקות מיספר כעבור
 היא דלית. בשם עצמה את שהציגה רה,

 ושאלה מהמכון, מדברת שהיא אמרה
 אמרתי .,ממסאז ביותר מעונין אני אם
 לא כאלה דברים על מזה וחוץ שלא, לה

בטלפון. מדברים
 היא דקות. 15 כעבור הגיעה היא
 וסקס שקל, 60 עולה שמסאז' אמרה
 אך שברצוני עניתי שקל. 300 עולה

 500 לי יעלה שזה אמרה ואז מסאז', ורק
מבז ואינה יקר זמנה כי והוסיפה דולר,

קטנים. סכומים על אותו בזת
במסאז', ורק אך ברצוני כי אמרתי

 בחורה אזמין אני ללכת. יכולה ושהיא
 לא שאם לי אמרה היא אחר. ממקום
 שע־ תקים היא רוצה, שהיא מה תקבל
 עלי שביזבזה שבזמן מכיוון רוריה,
לקוחות... שני לעשות כבר יכלה

 והיא לסחיטה, אכנע שלא אמרתי
 נבהלתי, אני רם. בקול לצעוק התחילה

 לה לתת היה שעשיתי הראשון והרבר
 היא לצעוק. שתפסיק כדי בפה, מכה

 כדי לצעוק. והמשיכה המיטה על נפלה
 את לה סתמתי לצעוק ממנה למנוע

אנשי־המלון... הגיעו ואז הפה,
 לאנ־ אמרתי לקבר. תבוא היא

 מסאז׳יסטית אינה היא כי שי־המלון
 וביקשתי כספים, לסחוט שבא זונה אלא

 הזעיקו הפקידים מהחדר. אותה שיקחו
בנוכ לי אמרה והיא המלון, קב״ט את

 פי ממך אסחוט אני בן־זונה, ״יא חותו:
 קצין־ רור לי יש שרציתי! ממה מיליון

 לדרי־ להיענות לך וכדאי מישטרה,
שותי.״

 אם אותי ושאל הקב״ט אותי לקח אז
 שלא. אמרתי במישטרה. מבוקש אני
ואמר בבית־סוהר, הייתי אם שאל הוא
 ״תשמע לי: אמר הוא ואז שכן. תי

 אדבר שאני רוצה אתה אולי ליאון,
 את אסגור ואני כסף, לה תשלם איתה,

זה.״
 לה לשלם מה עבור לי שאין עניתי

 לסחוט היתה שלה שהמטרה מאחר כסף
מט את להשיג לה אתן ולא כסף, ממני

' רתה...
רו שהבחורה ואמר אלי חזר הקב״ט

 הוא בשלילה. עניתי שקל. מיליון צה
בת שלי. תעודת־זהות את ממני ביקש
 חתומים ריקים, צ׳קים שני היו עודה

 הצ׳קים את הוציא הקב״ט אבי. על־ידי
פר עלי לברר כדי בטלפון והתקשר

 הצ׳קים, את ראתה הבחורה כאשר טים.
 האחים את שתשלח עלי איימה היא

וש אותי, ושירצחו בי שיפגעו אלפרון
 שלי, הילד את לראות אזכה לא אני

 אצא וכאשר שלי, לקבר תבוא ושהיא
ברג לי שיירו תדאג היא מאבו־כביר

 קצין־ שהוא שלה, הדוד וכי ליים
לאירוח. לי ידאג מישטרה

או לקלל המשיכה האיומים במהלך
 צמיד־הזהב את להוריה לי ואמרה תי,

עליו. לה בא כי שלי,
 שלא אמרה הצ׳קים את ראתה כאשר

 שאתן ברצונה אלא במיליון, תסתפק
 לקב״ט פניתי אז מיליון. חמישה לה

 הוא מדוע אותו ושאלתי הוגן, שיהיה
 לי ענה הוא כאלה. דברים לי עושה
 הבחורה, עם אלא איתו אדבר שלא

בק איתה להתחתן עומד שהוא מאחר
רוב.

הבנ כי נבהלתי, זה את כששמעתי
שניהם... עם עסק לי יש שעכשיו תי

 לבנק, הולכים שכעת אמרה הבחורה
 של הכסף כל את שמה על מעביר ואני

החברה...
 עזרה, וביקשתי בקב״ט 'הסתכלתי

 הבחורה על והצביע חייך הוא אבל
איתה.״ ״תדבר לי: כאומר

 ״בסדר, ואמרה: אלי פנתה הבחורה
 עם נתקשר אז לשלם? רוצה לא אתה

המישטרה.״
שיו הקב״ט, של עזרתו את ביקשתי

 טוב שיותר ענה הוא מזה. אותי ציא
 ואצא הורשת, שהיא מה כל לה שאשלם

מזה...
 משהו לקב״ט שיש הבנתי זה בגלל

 ביחד. הדבר את תיכננו וכי הבחורה, עם
לסחיטה. נכנעתי לא הזה החשד בגלל
 נבון. של עדותו כאן עד

סי האיש לאביזרי־מין. שותף
 צבי לעורך־הרין פנה למחרת כי פר

 לו אסור כי לו הבהיר ושזה לידסקי,
 כאשר אבל הבחורה. עם קשר כל ליצור

 בשם אדם כי לו התברר הביתה חזר
 לדבר וביקש אמו, עם התקשר לוי משה
 לרדוף הקב״ט המשיך לדבריו איתו.
 הכסף, את שישלם אותו ולשכנע אחריו

ייסגר. במישטרה שהתיק כדי
 לי־ עורך־הדין שחקר נגדית בחקירה

השו לפני השבוע, הקב״ט את רסקי
 מפיו להוציא הצליח זיו־אב, ארי פט

 הקב״ט מעניינים. דברים וכמה כמה
 להגיש בתחילה חששה הנערה כי סיפר

 שלא שחשבה מפגי למישטרה, תלונה
 מיקצועה. בגלל יפה, אליה יתייחסו

שהציע הכסף את לקחת העדיפה היא

 לחץ הקצין אבל עניין. ולסגור נבון לה
 כי הודה קצין־הביטחון שתתלונן. עליה
 רות את שנית פגש אחדים ימים אחרי
 ״יכול בבית־קפה. איתה ודיבר סרור,
̂  אמר, המיקרה," על שדיברנו להיות

̂  ל כדי אותה לפגוש רצה כי הסביר אבל
סמים. על עניינים מיני כל מפיה לברר

המיק־ לפני שנתיים כי סיפר גם לוי
 לאביזרי־מין בחנות שקט שותף היה רה

 הכיר לא כי טען אבל סקסטיל, בשם
 הוא זו. חנות באמצעות מסאז׳יסטיות

 בוטה, בצורה דיברה הבחורה כי הודה
 אל־ האחים את לשלוח שאיימה ויתכן
 אותו, קיללה ״היא בנבון. לפגוע פרוז

 בית־מיש־ שפת היתה לא שלה והשפה
 שפה שומע לא אני בדרך־כלל פט.

 היה זה תרבותיים, אנשים אצל כזאת
העולם־התחתון.״ של סלנג

 לשופט תהיה מישפטים, בהרבה כמו
̂  איזו להחליט קשה מלאכה זיו־אב
 להרשיע יש ואם נכונה, הגירסות משתי

המתלוננת. את לגנות או הנאשם את

מישפט
וזיפה

לשרות־
המיבחן
 ר1אבנ חנה השופטת

 בשרות־המיבחן נזפה
הליכי־מישפט המשבש

 נשיאת כי מיר לראות היה אפשר
השו בתל־אביב, המחוזי בית־המישפט

 על מאוד כועסת אבנור, חנה פטת
 אמר הוא לפניה. שהופיע קצין־המיבחן

 הנדרש הרו״ח את להכין הספיק שלא
 שהיתה מכיוון החמור, הפלילי בתיק
. זמן. היה ולא עבודה הרבה

הוד אם קצין־המיבחן את ״שאלתי
 והוא עיצומים, במיסגרת היא זו עתו
נהג מדוע יודעים אנו אין שלא. אמר

בחריפות...' לנהוג רצינו ״אילו

 היתה כאן. שנהג כפי שרות־המיבחן
 לא ואם הדו״ח, להכנת מספקת שהות

 להודיע מקום היה להכינו הספיקו
 ולבקש כך, על לבית־המישפט במועד

 את לבזבז שלא כדי ההליך, דחיית את
 בית־המישפט.״ של זמנו

 ביקורתה את מנעה לא השופטת
 שאלנו ״כאשר ואמרה: משרות־המיבחן

 הדו״ח, יוכן מתי קצין־המיבחן את
המ בלתי־מחייבת, תשובה קיבלנו
 אנו אין חודשיים־שלושה. על דברת

 אי־ עם להשלים יכולים שאנו סבורים
 שרות־המיבחן, על־ידי התפקיד ביצוע

 אילו החוק. עליויעל־פי שהוטל תפקיד
 היה אפשר בחריפות, לנהוג רצינו
 כשיבוש־ חמור כזה אי־ביצוע כי לומר

הליכי־מישפט.״
 לנהוג רצתה לא השופטת אבל

 המיש־ המשך את דחתה היא בחריפות.
הדרוש. הדו״ח למתן עד פט
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