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 ספטמבר בחודש שעה, חצי משך ך
 ,,אהרונוביץ ביאטריס נאבקה ,1974 —י

 ב־ ,18 בת אז מגרמניה, יהודיה תיירת
 הרחצה בחוף אותה לטרוף שניסה כריש

 המחוזי בבית־המישפט השבוע, אילת. של
 אהרונוביץ׳ ביאטרים עמדה בבאר־שבע,

דוכן־העדים. על שעות שלוש
 סיפור את לשחזר רק לא עליה היה

 הזה (העולם הכריש עם שלה מאבק־הדמים
 בידיה בו להילחם נאלצה כאשר ),2018

ממלתעותיו, עצמה את ולשחרר וברגליה

פעם. אחר פעם גפיה על שנסגרו
להי רק לא צריכה היתר. היא
או של זיכרונות-האימה עם אבק
 היא הפעם טראומטית. חווייה תה

הס מול לעמוד גם צריכה היתד.
יש פרקליטים שגי של תערותם
ב סתירות למצוא שניסו ראליים,
ול סיפורה את לקעקע עדותה,
לטע מתחת הקרקע את השמיט
 ומדינת- אילת עיריית כי נותיה

ל באחריות הנושאים הם ישראל
 הכריש לבין בינה שנערכה פגישה

אילת. של בחוף־הרחצה
 וכואבת, מאוד עצורה מאופקת, קפואה,

אפ המחוזי השופט בפני ביאטריס עמדה
אי באותו סיפורה. את וגוללה לרון רים
נפ של הצולבת בחקירה גם עמדה פוק
 ושל פרקליט־מחוז־הדרום סגן בירן, תלי

 עיריית סרקליטת ויינברג, לאה עורכת־דין
 את להפריד כדי להכשילה. שניסו אילת,

 בסך פיצויים לה מגיעים כי תביעתה
שגר והנפש הגוף נזקי על לירות מיליון

 ניסו הם הכריש, עם פגישה אותה לה מה
לנד כך. כל נורא אינו הנזק כי להוכיח

— .זזו׳--------------

־ שעה הצי בנויש שנאבקה ביאטריס

 הנויש נעות
!מותשת
ח חו ה

 שנגרמו צלקות 600 גדוש שגופה רות
 נאלצו שהרופאים ולמרות הכריש מנשיכות

 לד, וקבעו מזרועותיה, אחת את לכרות
 להוכיח הפרקליטים רצו נכות, אחוזי 66
כבעבר. לתפקד מסוגלת היא כי

 מה עשו לא הפרקליטים ששני מובן
אי מניעים בגלל או מרוע-לב שעשו
 כדי המיקצועית, חובתם זו היתד, שיים.
הממלכ הגופים של האינטרסים על להגן
 מאבק אולם מייצגים. הם אותם תיים

לע ביאטריס נאלצה בו זה, מעין מישפטי

 שהביאה מפרכת שתי־וערב בחקירת מוד
 בית־המישפט את הפך דמעות, עד אותה

 לעיתים שנראתה נוספת, דרמה לזירת
אנושית. ובלתי אכזרית
בהת יתפרק שהמתח היה נדמה לרגע
 לאה כשעורכת־הדין זה היה רבתי. פרצות

״ספ בבקשה: ביאטריס אל פנתה ויינברג
 מסוגלת כן את מה לבית־המישפט רי

"שלך הקטועה ביד לעשות . . .
 ״תח- עוד. להבליג יכלה לא ביאטרים

לעבר קראה היא היד!״ את לעצמך תכי

 אותה לקטוע נאלצו הרופאים ביאטרים. של הקטועה ידה 11*1 1111011 7*11
במקום הכריש. נשיכות בעיקבות כף־היד, ועד מהזרוע 11-11111111 1 11
 בבית־המישפט. הופיעה שעימה קוסמטית, תותבת יד לה הותקנה הקטועה היד

אלחנני. ירון והמתמחה כספי רם עורך־הדין פרקליטיה, עם ביאטריס :מימין בתמונה
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