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שלחה המישטוה

לה מבקש הוא שבה יהלום, שפירסם
 התקשרה מבת־ים בחורה.,גרושה כיר

 יחר לדירתו. אותה הזמין והוא עימו,
 של למסיבה לחיפה נסעו נוסף זוג עם

סי שחר, עם חזרו, כאשר ברקן. יהודה
לבי אותה ולקח לדירתה להחזירה רב
 מיסמכים להחזיר שעליו בטענה תו,

 אותה סחב בדירתו לבית. מסויימים
 חצאיתה את הרים לחדר־השינה, בכוח
 מדוע ושאלה בכתה היא אותה. ובעל
 סירב מעשה אחרי כך. לה עושה הוא

במונית. נסעה והיא הביתה, לקחתה
 דמעות
בעיניים

 כבר נמחק הרביעי רט־האישום
 מכיוון למישפט, הראשון ^■בשלב

■ אלו; אילנה )29 ד1בעמ (המשך

 בלבוש לבושה כשהיא הנאה, השוטרת
 תגובותיו את לראות כדי פרובוקטיבי,

הפתיון. על
השוטרת: סיפרה

בש בדירה לגור שרוצה כמי באתי
 שהתפרסמה מודעה בעיקבות כירות,

 השתלשלות את לראות רציתי בעיתון.
 השגתיו. לא ימים כמה במשך הדברים.
 ב־ עבדתי כאשר פעם, אבל בטלפון.

 ענה. והוא אליו חייגתי מישמרת-לילה,
 שוב עברתי שבו ליום פגישה קבענו

 צוות עם ויצאתי במישמרת־לילה,
לשטח. מתוגבר

 אבל זהבי, כיגאל הזדהה בטלפון
 תיבות״ על כלל הופיע לא זה שם

 שידעתי מכיוון הבית. של המיכתבים
 צילצלתי הוורוד, של האמיתי שמו את

 מישפחת על ושאלתי באינטרקום אליו
אצלו. שזה אמר הוא זהבי.

 מזל־ מה שאל הוא שלי. הכספיים
 לו נראית שאני לי ואמר שלי, החודש

 ושעבדו טראומות, שעברה בחורה כמו
 שאני לו אמרתי גברים. הרבה עליה

 בשפה איתו ושוחחתי רגילה, בחורה
תמיד. נוהגת שאגי כמו ועשירה, יפה

 שאגי ״נפון
ך יפה

 דיברנו כאשר השיחה, מהלך ן*
 אמר הוא עבודה, של טכניקות על ₪1
 בטכניקות מתמצאת בטח ״את לי:

בידו. גסה תנועה ועשה אחרות,"
 למה יודעת לא ״אני לו: אמרתי

 לעניינים באתי לא מתכוון. אתה
 לו אמרתי הדירה". בגלל באתי כאלה.

 ענה: והוא עסק, על לדבר שבאתי
עסק!" יוצא תמיד ״מעסק

 כזאת לעבודה לצאת לי ואסור טרה,
לבדי.

 ומיכנסיים שחורה גופייה ״לבשתי
 תמיד אני שהתאפרתי, נכון זה לבנים.

 נכון אז שואל, כבר אתה ואם מתאפרת.
 הנחתום שאין למרות יפה, בחורה שאני
 מאלץ אתה אבל עיסתו. על מעיד
אותי!

 ללא קצרים מיכנסיים לבש ״יהלום
 החולצה את לבש ואחר־כר חולצה,
 בדירתו נשארתי הדירה. את לי והציג

 לא שלו אחת אצבע אפילו דקות. 50
 כל ו׳זתעסק הוא חלילה! עלי, היתה
 חשבתי מסויים. חשמלי במכשיר הזמן

הת הוא אבל אותי, מקליט הוא שאולי
מתשובה". חמק

♦
 אונס, אונס,

אונס
וסיס־ מהדירה יפה שירדה הרי

 הצליחה לא כי לצוות לחבריה׳ רה
 צילצלו לדירה, אלה חזרו להיאנס,

 מהגג השתלשלו הם נענו. ולא בדלת
 מזגן דרך לבעל־הדירה, לצעוק וניסו

 נענו. לא אך להם, יפתח כי שבקיר,
 שוטרים ובה ניידת, הזמינו לבסוף

לבושי־מדים.
 הוא הדלת, את יהלום פתח כאשר

 היה כי ואמר במגבת, רק עטוף היה
 השוטרים. את שמע לא ולכן במקלחת,

 למעשי־ בחשד במקום בו נעצר הוא
בכפייה. מגונה ומעשה אונס

 ביומן, מצא שלה מיספר־הטלפון שאת
 מאבי המיספר את קיבל כי לה ואמר
והז עבודה, לבחורה הציע הוא בהט.
 שגם חשבה היא לראיון. לביתו מינה
ובאה. שם, יהיה בהט אבי

 משהו לראות אותה הזמין יהלום
 פנימה אותה משך החדרים, באחד

וא המיטה על אותה זרק לחדר־השינה,
 אותה יצלם תסכים, לא שאם עליה יים

 את הרים הוא בחדר. שנמצא בווידיאו
 אותה. ואנס מיכנסיו פשט שימלתה,

עבודה. על כלל ריבר לא הוא
 דומה לו, המיוחס השני, המיקרה

 בשנת והתרחש בשיטתו, לראשון מאוד
1987.

וא המתלוננת עם התקשר הנאשם
 שלה מיספר־הטלפון את שקיבל לה מר

 להכירה, ביקש הוא מחבר״לשעבר.
מעוניינת, לא שהיא לו אמרה היא אבל

 אבל הנאשם, את מכירה ני
£ \ / יו כעת הוא שונה. נראה הוא /

 אמרה שיער", יותר אז לו והיה רזה, תר
 בבית־המישפט, סוויסה יפה השוטרת

 משה הנאשם, לעבר חוקר מבט ושלחה
יהלום.

 יפה נשלחה 1987 יולי בתחילת
 של לביתו תפקידה, במיסגרת סוויסה,
 שהתקבלו אחרי בשיכון־בבלי. יהלום

 על נשים של תלונות כמה במישטרה
 ה־ בן האמרגן בהן שביצע מעשי־אונס

 זה יהיה כי מישטרתי מוח חשב ,38
את האמרגן לדירת לשלוח טוב רעיון

 חולצה. בלי היה הוא נכנסתי, כאשר
 לו אמרתי הדירה. את לי הציג הוא

 מלא שלו חדר־העבודה מפוארת. שהיא
 במים־ אותם שקיבל אמר הוא גביעים,

 שאסלח ביקש בהמשך עבודתו. גרת
 הוא חולצה. ללבוש רוצה הוא כי לו,
ודיברנו. בחולצה, לבוש חזר

מע אישיות שאלות אותי שאל הוא
 החבר על פרטים שאל מאוד. מיקות

 הוא בחור. עם כבר גרתן ואם שלי,
 מועדונים, שני בעל שהוא לי סיפר

 גרתי למה שאל הוא ווזמזעחן. הסיפון
האמצעים ומה דרומי, באיזור אז עד

 מעוניינת אני בחור באיזה שאל הוא
 מתאים. להיות יכול אמרגן ואם בחיים,
מתכ הוא אמרגן לאיזה אותו שאלתי

״אני!" אמר: והוא וון,
לב לנישואין. עצמו את הציע הוא

 ביקש הוא ללכת, פניתי כאשר סוף,
בי לי והציע דקות, כמה עוד שאשאר

במועדון. או בשפת־הים לוי
 ברירה פרטיות שאין לו אמרתי

 שלי, החבר עם לגור רוצה ושאני שלו,
 לגור כדי בית־הורי את עוזבת לא ואני
 רצה שהוא עוד מה בדירה. זר אדם עם

 לו אשלם וגם הדירה את אנקה שאני
שאשאר. רצה מאוד הוא שכר־דירה.

השוטרת. דברי כאן עד
 עורר־ ,הסניגור של הנגדית חקירתו

 כמה העלתה רובינשטיין, מנחם הדין
חדשים. נושאים

 !, קייצי מיכנס אזרחי, ״לבשתי
בק נוהגת שאני כמו כאן, עד שמגיע

חו בגופיה יש מהגב עור. וגופיית יץ,
 את לראות אפשר מתאמצים ואם טים,
שלי. הגב

 הוא ידיים. לשלוח ניסה לא ״הוא
 מי אותי ושאל וחקר מאוד, חשדן היה

 צוות עם שבאתי נכון זה אותי. שלח
 אבל הדלת, ליד שנשארו שוטרים, של
 לא אני משהו, לי קורה היה אם גם

 שמתע־ בחורה אני כי לצעוק. צריכה
 לא כזה, למצב מגיעה הייתי ואם מלת,
 הם השוטרים. עזרת את צריכה הייתי

בענייני־מיש־ הנוהג זה כי איתי באו

 הקלטת, את ממנו ביקשו השוטרים
 השוטרת עם שיחתו את הקליט שבה
 שהיתה הכחיש יהלום אבל סוויסה, יפה

 את מצאו לא והשוטרים כזו, הקלטה
הקלטת.
 חדשים, שיבעה לפני מעצרו, מאז

אר על כתב״אישום יהלום נגד הוגש
 •מגונה מעשה ועל מעשי־אונם בעה
 לו המיוחסת הראשונה העבירה אחד.
.1985 משנת היא

 את אז גנב כתב־האישום לדברי
 בהט, אבי הבדרן של פינקס־הטלפונים

לבחורה, טילפן הוא שימוש. בו ועשה

עבו לה הציע אז קבוע. חבר לה יש כי
לרא לביתו אותה והזמין ,במועדון דה
יון.

 אותה משך לדירה, הגיעה כאשר
 ואנס בגדיה את הוריד לחדר־השינה,

 ומתנגדת. צועקת שהיא תוך אותה,
 שנית, עימה התקשר אחר־כך חודשיים

 עם יחד לחיפה אתו לנסוע לה והציע
 הוא נענתה. משום־מה חברים. זוג עוד
 שוב אותה לקח במכוניתו, לאספה בא

 כשהוא כרחה, בעל אותה ובעל לביתו
בפניה. מכה

מודעה על מבוסס השלישי המיקרה

י

כפיתיון סוויסה
יפו השוטות את
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