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בבוקר? לבושה כבר היתה כאשר ללכת
 ושוב מאליה, המתבקשת השאלה זוהי

המת של במילים קטע לצטט חשוב לי נראה
 יכולתי הבגדים לי שהיו ״ברגע לוננת:
 את לעצמי להחזיר קודם רציתי אבל ללכת,
ער לא אני אדם... בתור שלי האישי הכבוד

חיפש בן־אדס. אני שגם להוכיח רציתי סל...
שקרה!״ מה על התנצלות אולי תי

 באמון אותי שחיזקו הקטעים אחד זהו
 בגירסתה סייג ללא נתתי דבר של שבסופו

 הנראית התנהגות, אף על כי המתלוננת. של
 למתיחת־הג־ עד כמתירנית אחר דור בעיני
הסמר הצגת־תיאטרון את עוד (ואזכיר בול,
ה השתתפה שבה ירושלים, ברחובות טוט

 כדוגמה ההגנה, התייחסה ואליה מתלוננת,
 של בפרהסיה הבלתי־צנועה להתנהגותה
ואו פנים בשום הסכימה לא היא המתלוננת)

הנאשם. עם יחסי־מין לקיים פן

 את לערער כדי בהם אין המתלוננת, של
הט את דוחה שהנני כפי בעיני... מהימנותה

 למנוע כדי ידיה את קשר הנאשם כי ענה
 איתה שבא מי את לשרוט שנהגה שריטות

מיני... במגע
 דוכן־ על עינינו מול שעמדה המתלוננת,

 הכחישה כאשר עלי, מהימנה היתה העדים,
 שהנאשם הביטוי יצא מפיה כי תוקף בכל

משעמם"... ״סכס עושה
 של היחידה עדותה מספיקה החוק, פי על

 אלא הנאשם. את להרשיע כדי המתלוננת
 למכביר תימוכין נמצאים לפנינו שבמיקרה

 כי — המרכזית בנקודה המתלוננת לגירסת
 תימוכין לרצונה. בניגוד אותה בעל הנאשם

ול במישטרה בהודעותיו הנאשם סיפק אלה
 מהופעתם להתרשמותנו בנוסף וזאת ... פנינו

 ועדיו הנאשם ושל גיסא, מחד המתלוננת של
דוכן־העדים. על מאידך,
חסני־ של הצעתו את וכל מכל דוחה הנני

הסת המלומד הסניגור כי להבין היה ניתן
 המתירנית התנהגותה על בסיכומיו הרבה מך
 כי איתו להסכים נוטה והנני המתלוננת, של
האווי את וגם אורח־חייה את לראות ניתן כך

 שלגבי אלא ערב. באותו התנהגותה של לות
המתלונ של התנהגותה ותהיה עבירת־אינוס,

 לגבי משנה אינה שתהיה, ככל אווילית נת
 בית־ה־ בבוא לשקול יש שאותם האלמנטים

 הנאשם את להרשיע יש אם להחליט מישפט
 פסקי־ של ארוכה שורה אינוס... של בעבירה

 התנהגות כי העמדה את ומאשרת חוזרת דין
 לשמש יכולה אינה המתלוננת של מתירנית

 את לבעול כדי בכוח המשתמש לנאשם, הגנה
להיבעל. מסכימה היא אין כאשר המתלוננת,

הר זה מישפט במהלך כי אבוש ולא אודה
 וחוסר־ אטימות מגילוי תדהמה פעם לא גשתי

 לפחות המקובלים, לערכים טוטאלי רגישות
 חונכו שם ותרבותי חברתי רובד אותו לגבי

בעי־ לפנינו. העידו אשר צעירים אותם וגדלו

ל התמסרותו ועל המוסיקלי כישרונו
 עדים דברי ולעבודתו. המוסיקה לימודי

בית״המישפט. על מקובלים היו אלה
המו כצ׳לן, הצלחתו שדווקא יתכן אלא

 לפני בפומבי שונים ובמופעים בלהקות פיע
או את לנאשם הוסיפה אשר היא בני־הנוער,

 ה־ בנות כלפי רגשית ואטימות יהירות תה
 אל אותו הביאה רבר של ובסופו טיפש־עשרה,

ספסל־הנאשמים.
מ גם הסתייגותנו את להביע המקום כאן

 של־ בגיל צעירה המתלוננת, של התנהגותה
 חצות־ שלאחר בשעות המסתובבת פני־גיוס,

ל מתלווה מסיבות. ומחפשת בפאבים הליל
 זה אותו הכירה כי אף איתו, ונוסעת בחור
 ... משקאות מערבבת לדירתו, עולה עתה,

 ועייפות טישטוש בילבול, של למצב ומגיעה
 חסרת־אונים־ אותה המביאים אלכוהוליים,

הנאשם. של למיטתו כמעט
על המתלוננת הביאה שאותו המצב זהו

שידר תובעת
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מקרין סניגור

 מיספר־הטלפון את השאירה הלכה, כאשר
 נפשי צורך הרגישה היא ״אני״. בחתימה שלה
 והרגשתה עצמאותה את להדגיש עמוק

הנאשם. של המבזה התנהגותו מול כ״אדם״
 המתלוננת כי הגירסה את מקבלת אינני

 הנאשם. עם ביחסים להמשיך מעוניינת היתה
 כי דבריה, את כנאמנים עלי מקבלת הנני

 הנאשם, מצד בהסבר לזכות בעיניה היה חשוב
עצמה. בעיני כבודה את לה שיחזיר
 נמצאו אם גם כי היסוס ללא קובעת הנני

בדבריה בלתי־משמעותיים הבדלים ושם פה

נקמ התנהגות למתלוננת ליחס המלומד גור
 לבקר שבאה בבחורה מקינאתה הנובעת נית,
...בבוקר הנאשם את

 בעבירות־ הנדרש הנפשי לאלמנט באשר
 על ידע הנאשם כי כעובדה קבעתי ... אינוס

בהתנג שהתבטאה המתלוננת של התנגדותה
הווי לצורך אם ואפילו ומילולית. פיסית דות
 ש״במישחק״ אולי חשב כי להאמין רצינו כוח
בהתנ היה הרי המדובר, מדומה התנגדות של

 האלמנט שהוא סיכון״ ״נטילת משום הגותו
העליון... בית־המישפם מתייחס שאליו

 לרגשי־הזולת כבוד מתן כי לגלות עגום קר
ממערב. מיזרח כרחוק ממבקרי־הפאבים רחוק

שופטת כהן, אוסטרובסקי ו׳
 השופטים שני גם הצטרפו לפסק־הדין

האחרים.

הדין גזר
 כדי באו ומפורסמים רבים עדי״אופי

על סיפרו הם הנאשם. לטובה להעיד

 כדי בכך אין כי אם באווילותה, עצמה
הנאשם. של מעשיו את להכשיר

 נביע כתמימים, בהערכה נסתכן אם גם
מה מישהו שיימצא תיקוותנו את זאת בכל

 שב־ המסר את יבין אשר הנאשם את סובבים
כשלעצמה. הרשעתו,

 חודשי־מאסר, 18 הנאשם על גוזרים הננו
 12ו־ מעצרו מיום לריצוי חודשים שישה
מאסר־על־תנאי. חודשי

21.11.89 השופטים

תון צעיר להיראות דקות 5 נ
0 לנסות מוכניס מהישראלים 50־/״ שיער צבע הינו 11(81 ?8
 הגבר את שכבש חדשני

 הודות האמריקאי
בולטים: יתרונות 2 ל־

הטבעי המראה .1
ז01ז וסוג אחרים, צבע לחומרי בניגוד  פועל .111$ז
 הגוון את משנה ואינו האפור השיער על בעיקר

טבעי. הינו שמתקבל המראה השיער. של המקורי

השימוש נוחות .2
 בתוך פשוטה, בחפיפה מאמץ, במינימום

 זכר. ללא מהשיער האפור נעלם דקות 5
 רך. משיי מגע לו ומעניק לשיער נפח מוסיף הטיפול

 וחום בינוני חום כהה, חום - גוונים 3 בין לבחור ניתן
בהיר.

טוב להיראות יודעים כבר האמריקאים
 אינו שהטיפוח מזמן כבר גילה האמריקאי הגבר
 היטב מודע האמריקאי הגבר בלבד. לנשים שייך

 לתדמיתו התורם והמטופח הצעיר המראה ליתרונות
 ולראיה, ובבילויים. בבית בעסקים, העצמי ולבטחונו

 קוסמטיקה במוצרי משתמשים אמריקאים מיליוני
____________________________שיער. ובצבעי

 אחרי בהרבה מפגר אינו הישראלי שהגבר מסתבר
האמריקאי.

 האפור השיער מבעלי 500/0ש־ נמצא טלפוני* בסקר
ז08ג1£א את לנסות נכונות הביעו  שיערם. על נ1י5ז

 לצעירים, ויותר יותר השייך בעולם מפתיע, לא זה
 הטבע עושה שלא ומה ברירה, שאין הישראלי גם חש

הצבע. יעשה
׳89 במאי ברנדמן מנון ע״י שנערך טלפוני סקר י

 מונחוות ובחנויות לצונן במשביו המוקחת, בבתי להשיג
וקוסמטיקה. להיגיינה

הוצליה. 2096 ת.ד. נע״מ, מזיל״( ושיווק: יבוא
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