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סוגיה של הגושים —
 )31 מעסוד (המשך
 ומע״מ. אחוזים 15 של ריבית מראש

 ממני דרש ערבות חתימת תמורת
 של סכום מהתחנה־המרכזית המלווה

 9000 רק קיבלתי שביד כך ש״ח, 3000
ש״ח.

 זקוקה הייתי הדירה את למשכן כדי
 המצב עקב אבל מבעלי. ליפוי־כוח

 איתו לדבר אפילו יכולתי לא בינינו
 אמר המלווה פחדתי. פשוט הנושא, על
 לעורך־דין, איתי לגשת מוכן שהוא לי

הס ולחתום. כבעלי, עצמו את להציג
 תעו־ את לקחתי ברירה. מחוסר כמתי

 על חתם והמלווה בעלי של דת־הזהות
מאו מישכנתי שבאמצעותו יפוי־הכוח,

 על החתימה עבור הדירה. את יותר חר
 של סכום המלווה ממני לקח יפוי־הכוח,

ש״ח. 3000
 מצא יפוי־הכוח, על שחתם המלווה,

 40 לי להלוות מוכן שהיה אדם עבורי
 8 של יותר, נמוכה בריבית דולר אלף

 המשכנתה. את ולשחרר בלבד, אחוזים
 אבל שלי, החובות את כיסיתי אומנם

 בתשלומים. לעמוד הצלחתי לא שוב
 ושוב להוצאה־לפועל הנושה פנה שוב

 וצווים. עיקולים אלי להגיע החלו
 מהמשכורת לי עיקלו ההסדרים באחר

 צ׳ק״ביטחון ונתתי לחודש, ש״ח 500
ש״ח. אלף 60 על

;;הטרדות
,בטלפון

 שלי, צ׳קים לחזור החלו אשר ן*
 לחץ עלי להפעיל המלווה איים

יצר אותי. הלחיץ מאוד וזה בעלי, דרך
 45 לי שהלווה מיבנה, אדם עם קשר תי

 אלף 40 החזרתי מתוכם דולר, אלף
 את דרש והמתווך הקודם למלווה
 הסכים הוא דולר. 5000 של היתרה
דולר. 2000 על להתפשר לבסוף

 לשיאו. הלחץ הגיע זה בשלב
 בטלפוך בנותי את הטרידו הנושים
 שלי, במקום־העבודה אותי חיפשו
 בוקר בשעת בנותי. ועל עלי איימו

 ישלחו כי ואיימו אלי טילפנו מוקרמת
 לי יחכו והם עולם־תחתון, אנשי אלי

 הם נורא. בלחץ הייתי פינה. באיזו
למכירה. הדירה את שאוציא דרשו

 והתחילו ברמת־גן למתווך פניתי
 התחילו השכנים לדירה. אנשים להגיד
 חששתי, נורא שאלות, ולשאול לרבר

 לשלוח שיפסיק מהמתווך וביקשתי
 חנות־ דרך אחר. פיתרון חיפשתי קונים.
 קקון. למר אותי היפנו ברמת־גן עוגיות
 לאנשים הלוואות נותן הוא כי לי נאמר
הלוו לי לסדר הבטיח הוא מחיר. בכל
 של בסכום לדירה, משכנתה תמורת אה
דולר. אלה 15

 אותי שאל הוא לחוצה. מאוד הייתי
 הסיפור. את לו וסיפרתי הלחץ לפשר

 הקודם הנושה עם פגישה קבע הוא
 הוא לי. לעזור באפשרותו שיש ואמר
 ואני לדירה קונה לי יסדר שהוא אמר

 למשך בה להתגורר בינתיים אמשיך
 אמצא אז עד אם נוספות. שנים שלוש

הדירה. מכירת את יבטל הוא פיתרון
 שהוא לי אמר הוא שהסכמתי לאחר

 הוא לעצמו. הדירה את לקנות מתכוון
 ואז תשלומים להסדר הנושה עם הגיע
 את לגמור לטאבו שאבוא ממני ביקש

העניין.
 הסכם עשיתי הדירה מכירת אחרי

 בדירה לגור אמשיך שאני המלווה עם
 דולר 250 שכר־דירה, לו ואשלם
 שאספר עלי ללחוץ התחיל הוא לחודש.

 שייפוי־ ידע לא הוא לבעלי. העניין על
 שאני שראה מכיוון מזויף. היה הכוח

 תגיע שהבשורה לי אמר מתמהמהת,
 דאג הוא ובאמת אחרים דרך לבעלי

 ומהם וגיסתי לגיסי הגיע זה לכך,
לבעלי.״
סוניה. של סיפורי כאן עד

 סחרחרת
שליטה ללא

 לכתב־אישום גרמה הבעל לונת
 השלום בבית־מישפט סוניה, ^נגד 1

הגי ברנד אורנה התובעת בתל״אביב.
 כאחר, התחזות על כתב־אישום שה

 דבר וקבלת זיוף מזויף, במיסמך שימוש
 ההאשמות בכל הודתה סוניה במירמה.

 דבורה לשופטת סיפרה אבל נגדה,
הסתבכותה. סיפור את ברלינר

 הוסיפה לידסקי, נירה הסניגורית,
 חיי־ על הפרטים כל את בסיכומיה
 ללא שנהרסו הנאשמת של הנישואין

 הכלכלית ההסתבכות בעיקבות תקנה
 מפרנס אינו שהבעל הקטינה, בתה ועל

לה. לדאוג צריכה והנאשמת אותה
 כספי כל כי נודע לבית־המישפט

 מבית־החו־ לסוניה שהגיעו הפיצויים
 נלקחו שנה, 20 עבדה שם בילחסון, לים

 פנסיה לה אין לנושים. והועברו ממנה
 המשכורת היא הכנסתה וכל רכוש או

רחמניה. כאחות שלה
 בית־ה־ לפני הדגישה הסניגורית

 ש־ לכך יגרום עונש־מאסר כי מישפט
 ולא לעבוד להמשיך תוכל לא סוניה
 השופטת חובותיה. את להחזיר תוכל

הטיעון. את קיבלה
 חומרת את לבטא כדי מילים די ״אין
 באופיו יוצא־דופן מיקרה זה המצב.

 ב־ ברלינר השופטת כתבה ומשמעותו,״
 והנאשמת הבעל בין ״היחסים גזר־הדין.
 הסתיימו. למעשה הנישואין מתוחים.

 על להעלות אין כזה במצב גם אולם
 מכירת של זה, מעין מעשה הדעת

 לו לאמר בלי אדם, של דירת־מגוריו
כך. על דבר

 המצב'הוא כי טוענת ״הסניגורית
 עליה איבדה שהנאשמת סחרחרת מעין

 תאוצה צברו הסכומים שליטה. כל
 דולר 2000 של מסכום והגיעו מטורפת

 אלה סכומים ש״ח. אלף למאה עד
בהו מהעיון אולם ייאמנו, לא כמעט
 אכן הבלתי״ייאמן כי מתברר ראתה
 תפחה ההלוואות שרבו ככל קרה.

במורד. התגלגל וכדור־השלג הריבית,
 קשים יחסים בגלל ״מלכתחילה,

 לספר הנאשמת יכלה לא ביניהם,
 אחת על גדל, וכאשר החוב, על לבעלה

 למכור הצעה קיבלה כאשר וכמה. כמה
 שנים שלוש תוך כי קיוותה הדירה את

אלא הבעייה. את לפתור איכשהו תוכל

 עצמה את מצאה ־היא קרה, לא שהנס
ספסל־הנאשמים. על

 יי אינו ואיש קודמות הרשעות לה ״אין
 עברייני... אורח־חיים ניהלה כי טוען

 כיום לעמוד :־סוגלת אינד הנאשמת
 ■ זאת למרות אך י משמעוי בקנס

 של עונש עליה יל1 שלא החלטתי
 כי ששוכנעתי משום מאסר־בפועל,

 למעשי־ שהביאה בהידרדרות מדובר
יאוש.

 את הנאשמת כרתה רבה ״במידה
 את והענישה יושבת, היא שעליו הענף

 מחצית יהיה, אשר יהיה כי עצמה.
אליה." תחזור לא הדירה

 לשנה־ סוניה את דגה השופטת
 ש״ח, 3000 בסך וייקנס תנאי על מאסר

 יצאה כאשר 'ומים. ב־ס שישולם
צנחה ת־המישפט ■ מאול סוניה

 הסניגורית כתפי ל י כמע. מעולפת
 קורע־לב. בבכי טונה, ברא והתפרצה

 בשנים כתפיה על שנשאה מהנטל חלק
 את לשקם תנסה כעת ירד. האחרונות

 העבר ובזיכרונות קשה בעבודה חייה
המרים.
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