
ריצה שן־ אוחו צלס8 שזה שעה אבנים בו

למבדון יוצאת
 להם שנותרו לירות, 40 רק בכיסם היו

רכושם. מכירת אחרי
 אחות את ההורים מצאו התעופה בשדה

 על ידעה כבר התאומה האחות בלבד. האם
 חששה היא אולם דינה, של מעצרה דבר

ה בדרך לאט, לאט להורים. זאת לגלות
הסיפור. את סיפרה היא ביתה,

 בדרך בתם. את לחפש מיד יצאו ההורים
 תחנת הראשונה תחנתם היתר, בלבד מקרה

 הראשון השוטר תל־אביב. שבצפון המשטרה
 את למצוא אפשר היכן בשאלה פנו אליו

 רגע לפני רק להם: אמר גולדמן ז׳אנט
 למרות אולם כאן. יושבת היא אותה, ראיתי
 מהם מטר שני של במרחק ישבה שהבת

 את לקבל כדי לראותה. ההורים יכלו לא
 ממשרד לפנות עליהם היה לכך, הרשיון
 המחוז פרקליט לסגן שהגיעו עד למשרד
דינה. של בתיקה שטיפל לייבסון, אליעזר

 לחדרו ההורים נכנסו בו ברגע בדיוק
 המחוז פרקליט סגן שוחח לייבסון, של
 על שקיבל דינרי, אברהם עורך־הדין עם

 דקות תוך דינה. על ההגנה את עצמו
ה דינה. אצל ודינרי ההורים היו ספורות
ההו שכחו זה ברגע נרגשת. היתד, פגישה

 הם ביניהם. שהפריד מה כל את והבת רים
 ניסו ההורים שאירע. מה על כלל דיברו לא

 אותך ״ניקח מצבה. את ממנה להשכיח
ההו אמרו לפאריז,״ הביתה חזרה איתנו
 לעזוב בתוקף אז עד שהתנגדה דינה רים•
עמהם. הסכימה הארץ, את

 המשפט לבית דינה הובאה יומיים כעבור
 אף שהואשמו חבריה, שני עם יחד המחוזי

 המחוזי השופט בפני ההאשמה. באותה הם
 דינה של בקשתה הושמעה קנת, מרדכי

שה רב סיכוי היה לא בערבות. לשחרור
 נדירות לעתים רק לבקשתה. יעתר שופט
 שופט מסכים מיוחדים, ובמקרים ביותר

משפטו. תחילת לפני עוד נאשם לשחרר
אלי התובע, דרמתי. מפנה חל כאן אולם

 לשחרורה הסכמתו את הביע לייבסון, עזר
 זאת עם התנגד מתאימה, בערבות דינה של

 האחרים. החשודים שני לשחרור תוקף בכל
 המפתיע לצעדו לייבסון את שהביא השיקול

 משפטי. מאשר יותר אנושי שיקול היה
 דינה של תיקה היה בה הקצרה בתקופה

 של חייה קורות את לייבסון שמע בידו,
 אם שאפילו השתכנע, הוא רקעה. ואת דינה

 לה, המיוחסת באשמה אשמה דינה תמצא
 היתד, היא במעצר. להחזיקה הצדקה כל אין

 משפחה חיי של טראגיות, נסיבות של קרבן
כל מצוקה של ולבסוף אונס של אומללים,

 ארוך מעצר למצבה. אותה שהביאה כלית
 כדי בו היה לא מועדות פושעות בחברת

למוטב. להחזירה
★ ★ ★

אבנים זרק האב
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 מרדכי השופט עמד בו ברגע ווקא ך*
 של לשחרורה החלטתו את לתת קנת 1

דרמתי. מפנה שוב חל בערבות, גולדמן דינה

מצרפת, שבאה דינה של אמה
 מובלת במטפחת, ראשה את מכסה 111111
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 מצא לא רדיפתו את הפסיק כאשר ארנקו.
ולקחו. אותו הרים אלמוני הארנק. את האב

★ ★ ★
לשני אהד סוהר מבית

 דינה הובאה השבוע ראשון יום ך*
 קנת. מרדכי השופט בפני שוב גולדמן

ש קנת באולם. ההורים נוכחו לא הפעם
 רצה לא בערבות, דינה את לשחרר הורה
 ציין בהחלטתו עליו. האחריות את לקחת

 התביעה בקשת לפי נעשה הדבר כי בפירוש
ה בית אין כלל ״בדרך אחריותה: ועל

ה נאשמים בערבות לשחרר נוהג משפט
 זה במקרה אולם כזה. במעשה מעורבים

לשח להסכים לנכון המדינה פרקליט מצא
 כי להניח ויש בערבות הנאשמת של רורה

 בלבד זו מסיבה לכך, טובים נימוקים לו יש
לשחררה.״ הוחלט

 7500 של בסכום בערבות שוחררה כאשר
 מחבריה, ואחד דודתה על־ידי שניתנה ל״י,

 המבחן קצינת של לרשותה דינה הועמדה
 אל הוריד, עם חזרה לא היא למבוגרים.

בתל־אביב. נשארה אלא דודתה,
 חפשיה בתל־אביב, במלון מתגוררת היא
 העורכת מבחן קצינת של פיקוחה תחת

 הנפשי. ומצבה רקעה עברה, על מחקר
 חקירתה את המבחן קצינת תסיים כאשר

ה לפרקליטות תוצאותיה את תמסור היא
 להמליץ המבחן קצין רשאי החוק לפי מחוז.
 בו שיש העונש טיב על בית־הדין בפני

למוטב. הנאשם את להחזיר כדי לדעתו
 של המיוחד יחסה ולאור כך_ משום

 שחרורה בעת דינה כלפי המדינה פרקליטות
 דינה תמצא אם שגם לודאי קרוב בערבות,

 המלצה תבוא לה, המיוחסת בהאשמה אשמה
 המבחן קצין בפיקוח ולהעמידה לשחררה

מאסר. עונש עליה להטיל תחת למבוגרים
 לה הנשקפים הסיכויים על־ידי מעודדת

 הפיתוי, נערת גולדמן, דינה השבוע החלה
 היא הראשונה החלטתה חדשה. חיים בדרך

 מה כל למרות מה, ויהי בארץ להישאר
עליה. שעבר

 באולם. שער, אותה נוכחו דינה של הוריה
 היה והאב בבכי, העת כל התיפחה האם
השומ שניהם, עצבים. של פקעת הוא אף

 מה הבינו לא ואידיש, צרפתית רק עים
 בתם את רק ראו הם באולם. מתרחש
הנאשמים. ספסל על השוטרים בין יושבת
לדו ניגשה ברוחה, לעצור יכלה לא האם

 בתה. על רחמים לבקש והחלה העדים כן
 נתקפה מיד אולם בשקט, דיברה תחילה

 בתי, את ״שחררו לצעוק; והחלה בהיסטריה
מכאן!״ אותה לקחת מצרפת במיוחד באתי

 שני הואיל. ללא להרגיעה, ניסר, השופט
 החוצה באדיבות להוציאה שניגשו שוטרים

 ״שבי שלה. ההיסטריה את הגבירו רק
 אדישה, הזמן כל שישבה דינה אמרה אמא!״

 בצעקות פרצה ר,יא ישבה. לא האם אולם
 השופט, עבר אל התפרצה מובנות, בלתי
בזרועו מיללת נפלה העדים, דוכן את הפכה

בה. ולתמוך להרגיעה שחש בעלה של תיו
 בכי מלבד באולם. דממה השתררה לרגע

 שעמדו השוטרים גם קול. נשמע לא האס
הגה. ללא דום ניצבו להוציאה, לידה

 והשופט למחצה מעולפת הוצאה האם
 דינר, השבת. למחרת עד החלטתו את דחה

 בכלא. השבת את לבלות נאלצה גולדמן
נרגעו. לא ההורים אולם

 טוב,״ חינוך וקיבלה כובה ילדה היא ״בתי
 להילחם כדי לישראל באה ״היא האב. טען
 לאף מאמין אינני לה. עשו מה ותראו כאן
יל תמימה, ילדה היא עליה. שמספרים מלה

 לעשות מסוגלת ואינה כשרה יהודיה דה
 חזרה, אתי אותה אקח אני למישהו. רע

 זו. לארץ תחזור לא ויותר לצרפת חורה
 לשחרר מוכרחים לרשעים, קרבן נפלה היא

 אפילו כאן לד,שאר לה אניח לא אני אותה.
אחד.״ יום

 האב, את 'לצלם עתונות צלם ניסה כאשר
 ארנקו את הטיח נורא. בזעם נתקף הוא
 המצלמה את להוציא וניסה הצלם בפני

 לרדוף החל זאת בכל הצליח לא כאשר מידיו.
 לאורך המחוזי המשפט מבית הצלם אחרי

 כל עליו ממטיר כשהוא אילת, רחוב כל
את זרק אבנים מצא כשלא אבנים. הזמן
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