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 שהחליט? כפי השופט ליט
 אילו מחליט אני הייתי וכיצד
 במקומו?״ הייתי

 לפניך מביא הזה״ ״העולם
 לדיון העומד אמיתי, מיקרה

הסת וטרם בית־מישפט, לפני
 פי על אמיתיות, העובדות יים.

להח נסה־נא בתיק. הנתונים
 למי פסק-הדין, יהיה מה ליט

 אתה היית וכיצד מאמין אתה
פוסק.

 ״העולם יפרסם העת בבוא
 בית- של פסק-הדין את הזה״

המישפט.
 217/88 פדיל׳ תיק

 ישראל מדינת
נגד

 ,1947 •ליד חסון, פיפו
מנתניה

כתב־האישום:
 בערך, 16.00 בשעה ,3.6.88 ביום )1(

 האמיתי השם ברוי, (שם ריבקה פגשה
 שאותו הנאשם, את לפירסום) נאסר

בנ בשכונת־סלע לכן, קורם הכירה
תניה.

 הוא אם פיפו את שאלה ריבקה )2.(
 והסכים בחיוב ענה הוא לנתניה. מגיע

לשם. להסיעה
 בכסא ריבקה התיישבה כאשר )3(

 הנאשם ממנה ביקש הנהג, שליה
 שכיבה, לתנוחת המושב את להוריה
 תראה אשתו פן חושש שהוא בטענה

בחורה. בחברת נוסע אותו
 המושב, את הורידה ריבקה )4(

 הנאשם, עם שוחחה הנסיעה ובמהלך
הררך. את לראות מסוגלת אינה כאשר

 נסע נתניה, לעיר לנסוע במקום )5(
 סטה געש, קיבוץ לכיוון הנאשם

 כורכר, לדרך ונכנס הראשי מהכביש
שרירת־עצים. ליה עצר שם
 ריבקה הבחינה זה בשלב רק )6(

 למקום הנאשם את ושאלה במתרחש
הימצאם.

 שלי. החיים על ושוחחנו שלי, לשכונה
 של ים לעשות יכולה שאני לי אמר הוא

 ניסה פיפו יפה. בחורה אני כי כסף,
 והוא מהסמים, להיגמל אותי לשכנע

כסף. הרבה לעשות לי יעזור
 ולא שכבתי, אני השיחה כל במשך

 שהוא חשבתי נוסע. פיפו לאן לב שמתי
הביתה. אותי לוקח

 ולא הרכב את עצר פיפו פתאום
הרבה ראיתי נמצאת. אני איפה הבנתי

 זה וכל עכשיו!" איתך לשכב רוצה
בקשיחות.

 והשכיב שמאל יה את לי תפס הוא
בכוח. הכסא על אותי

 איפה בכוח? למה •פיפו, לו: אמרתי
שנינו?" בין הכבור

 הוריד בשניות, ואז מהכסא קמתי
תח כולל שלו, המיבנסיים את פיפו

 היוולדו. כביום עירום ונשאר תונים,
פיפי, לי שיש לו ואמרתי נורא נבהלתי

להסתתר. כד־ שיח לתוך
 פיפו, את ראיתי אחדות שניות אחרי

 אחרי. מחפש בתחתוניו, רק לבוש
 שלו, לרכב חזר בי הבחין לא כאשר

 עובר רכב ראיתי מהשיח. יצאתי ואני
 אבל לו, שרקתי לידי. ממש הכביש, על

שמע. לא הוא
 של רכב לעבר לרוץ המשכתי

 מישמר־ לאיש וסיפרתי מישמר־הגבול,
לי. שקרה מה הגבול

 וכך לברוח, זמן לחסוך כדי רק פיפי
 שמאל, ביד רק בי נגע פיפו עשיתי.
 כאשר בכוח. הכסא על אותי והשכיב

 בכל רעדתי עירום פיפו את ראיתי
 או עמד איבר־מינו אם ראיתי לא גופי,
מהמקום. לברוח רק רציתי לא,

 לא כששוחחנו, הררך, כל נ.ב.:
 הוא לאן ראית? ולא הראש את הרמתי
 בשיחה שקועה הייתי פשוט נוסע.
 סטה שהוא רואה הייתי אם איתו.

 רגע באותו כבר הייתי שלי, מהבית
 להגיע לו נותנת ולא משהו עושה

בודד. למקום
ריבקה. של עדותה סאן עד
 ביקשה ריבקה של העדות סמך על

 את לעצור מבית־המישפט התובעת
 בבקשתה נגדו. ההליכים לתום עד פיפר

הבאות: הסיבות את התובעת פירטה
 יש חמורה. בעבירה נאשם פיפו •

 ביותר, רבות קודמות הרשעות לו
 נהיגה של עבירות וכן רכוש בעבירות

מגו ומעשה עבירת־אונס רישיון, ללא
בקטינה. נה

 מאסר־על־ ועומר תלוי פיפו נגד •
זה. בתיק יורשע אם שנה, למשך תנאי
 מסוכן שהוא נראה עברו בגלל •

 ישוב כי חשש יש ישוחרר ואם לציבור,
 יש וכן זה. מסוג נוספות עבירות ויבצע
 המתלוננת על להשפיע ינסה כי חשש
נגדו. תעיד שלא

״תרדי;
ברגלך תלכי

 יפתח דויד עורך־הדין סניגור, ^
 זילברברג, יוסי המישפטן ועוזרו, 1 1

.וטענו: למעצר, התנגדו
 ולא ידועה, נרקומנית היא ריבקה

 שיקרית תלונה במסירת הורשעה מזמן
 סבירות יש כן ועל מאוד, דומה בעניין
לע יאמין לא שבית־המישפט גבוהה
דותה.

המת של עדותה את מאשר פיפו
 לשדירת־ אותה הביא אמנם כי לוננת,
 הובאה כי לה התברר וכאשר העצים,

לנ לחזור בתוקף ררשה במירמה לשם
 לחזור לחצה כאשר כי טוען הוא תניה.
ברגל!" תלכי ״תרדי, לה: אמר

 אלא קודמות, הרשעות אמנם לפיפו
העבירות נעברו מאז רב זמן שעבר

 להתחיל ניסה שסתם או אותה, לאנוס גיסה הוא האם בחורות? קור! מה
העוויות? סמך על מחליט אתה ה״ת מה הסכימה? כשלא אותה ונטש איחה

 רוצה הוא כי לריבקה אמר פיפו )7(
 שלה שמאל ביד תפס איתה. לשכב

 ואחר־כך הכסא, על בכוח אותה והשכיב
בגדיו. כל את פשט
 מהרכב לצאת הצליחה ריבקה )8(

 את לעשות צריכה היא כי בתואנה
בריצה. מהמקום נמלטה ואז צרכיה,

המת את לבעול ניסה הנאשם )9(
 עקב החופשית, בהסכמתה שלא לוננת

 שהיא העובדה ניצול ותוך בכוח שימוש
שומם. למקום על־ידו הובאה

 על עבירה לאונס, ניסיון האישום:
 העונשין לחנק )4ו־( )1(נא) 345 סעיף

.ז.977חשל״ז־
 אורנשטיין, עופרה חתומה:

מחוז־המר־ לפרקליט בכיר סגן
של ,ים ~ כז כסף"ס
 ילידת ריבקה, •טל ודעתה ^

 מיד במישטרה שניתנה כפי ,1965 \ 1
המיקרה: לאחר

 ליוויתי בערך, 16.00 בשעה היום,
בנתנ לשיכון־סלע לכניסה שלי יריד

 שמו מכירה, שאני בחור ראיתי שם יה.
 מגיע הוא אם אותו שאלתי פיפו.

לי אמרתי שכן. לי אמר והוא העירה,
 טרמפ לי יש יופי, ״להתראות, שלי: דיד

פיפו. של לרכב ועליתי העירה,"
 לי אמר שעליתי, איך מהתחלה,

 אותו, תשכיבי הכסא, את ״תורידי פיפו:
 תחשור ולא תראה לא שאשתי כדי

בחורה." עם שאני
 הכסא. את והשכבתי הסכמתי
עד מגיע שהוא פיפו לי אמר בנסיעה
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 בכלל. לי מוכר היה לא והמקום קוצים,
 והוא אותי, הביא לאן פיפו את שאלתי

והו איתר," לדבר רוצה ״אני לי: אמר
שלו. החולצה את ריד

 ראיתי ופתאום פיפו על הסתכלתי
 שלו העיניים השתנה. שלו שהפרצוף

 רוצה ״אני לי: אמר הוא ואז הבריקו
ואני כוסית, בחורה את איתר! לשכב

 הוא פיפי. כשצריך לשכב ואי־אפשר
האוטו." ליד תעשי ״טוב, לי: אמר

 לרדת לי שיתן רק בסדר, אמרתי
 את לקח פיפו שיצאתי, לפני מהאוטו.

 יצאתי מאחור. אותו ושם שלי הארנק
פע חשבתי לא שניות, ותוך מהרכב

 מטורפת. כמו לרוץ התחלתי מיים,
ונכנסתי בשטח הנעליים את זרקתי

 הרכב הגיע מספרת, שאני כדי תוך
 גילו לבדיקה. אותו ועצרו פיפו, של

 שלי. הארנק ואת הנעלייסישלי את ישר
 (בתח־ לתחנה. פיפו את הביאו ואז

 פיפו על ריבקה הצביעה נת־המישטרה
אותה.) שתקף כגבר אותו וזיהתה
 הוא אותי. להפשיט הספיק לא פיפו
לעשות ביקשתי ואני בעצמו, התפשט

 ועזב הנאשם השתקם בינתיים הללו.
מיני מנהל הוא כיום הפשע. דרך את

לפרנסתו. ועובד נשוי מרקט,
 בבית־המישפט זפט, יהודה השופט

 את לעצור החליט בתל־אביב, המחוזי
 אין כי קבע הוא ההליכים. תום עד פיפו
 הדעת על מתקבל הסבר הנאשם בפי

 אל במירמה ריבקה של להבאתה
 חרף וכי געש, באדמת שדירת־העצים

 שבית־ סיכוי יש המתלוננת של אופייה
לעדותה. יאמין המישפט

 לבית־המישפט עירעדו הסניגורים
 תום עד הנאשם של מעצרו על העליון

 כל כי טענתם על חזרו הם ההליכים.
 עדותה על ורק אך מבוססות העובדות

 לפני שהורשעה נרקומנית ריבקה, של
 למיש־ כוזבת הודעה מסירת על שנה
 שביצע גבר על העלילה כאשר טרה,

בע לנהוג יש לכן דומות. עבירות בה
 למנוע וכדי מירבית, בזהירות דותה
הנאשם. את לשחרר יש עוול

 של מעשיו בכל כי טענו הסניגורים
 של רגילות פעולות לראות יש הנאשם

 מעדותה גם וכי אשה, אחרי המחזר גבר
 כל עשה לא פיפו כי עולה ריבקה של

 לאנוס כוו!•! לו שהיתה המראה מעשה
 מוכנה שאינה אמרה אילו הצעירה, את

 אמרה לא כלל שהיא אלא אתו. לשכב
זאת.

 בית־ שופט לוין, שלמה השופט
 וקיבל הערר את שמע העליון, המישפט

 פיפו משוחרר כעת הסניגור. טענות את
בעתיד. יימשך מישפטו בערובה,

 שהובאו כפי העובדות, כל כאן עד
 תוכל האם בית־המישפט. לפני היום עד

 פסק־הדין? את לנחש,
₪ דסה אלי צילם אלון, אילנה


