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ת 3 * לילדי□ מו ל צ מ
ת 15 * ״ חולצו קי א ל ם ו 0 לגבר ״ ת + סדיני פו ם 5 * צי ה כלי סטי ט ״ מי אי הוו ר ״ ע  לנו

ם 5 ?'ב ה כלי סטי ט ״ מי אי הוו ם ״ קי סו ?'ב למבוגרי ארפד צרפתי בושם בקבו ״ ״
קי 10 ט״ שייב אפטר בקבו ר ג בו קי 10 * ״ ת קרם בקבו ר׳ לחו י דג׳ א ת 10 * ״  זוגו

ם " סנדלי לי ם 25 ?'ד ״ג שחקי ם. מ לילדי

 22 מס׳ שלנו התצוגה בביתן השתתפות וטפסי פרטים
ומעונו אד□ ביריד

ת טרי ■— חל מיי
)27 בעמוד (המשך

 בארצות- עוד מספריה אחד שקראה כיוון
 מאז בטלוויזיה.) אותה וראתה הברית
 הבקשה להגשת ועד טרי של מעצרה
ל הנוגע בכל שמועות־שווא רק הילכו
האמ ומישרד־החוץ פוסט הג׳רוזלם פרשה.
 מטרות בצילום חשודה היא כי קבעו ריקאי

 בטורונטו שהתפרסם מאמר ואילו צבאיות,
מאו כ״מרגלת אותה תיאר בקנאדה סאן

 ״לחדור במשימה לישראל שנשלחה הבת״
 את המקיפה ההדוקה חגורת־הביטחון בעד

בדימונה.״ האטומי הכור

ח ישיבת קו  מי
התביעה עס

 של שם־עט תחת שנכתב מאמר ך
 שיכור מחזר חשף בלונדון, העיתון כתב י 'י

 הגורמים טרי. של ה״כיסוי״ את בקפריסין
 במה ידעו לא בארה״ב בדבר הנוגעים
 ביותר. לגרוע חששו ואחדים להאמין.

 מישפט ישראל תנהל מדוע הכל, ככלות
 החשאי ״המישפט :לנגר (לדיברי חשאי

 11 מזה שרזליתי זו מעין בפרשה הראשון
 סבורה אינה אם בבית־המישפט״), שנותי
 נגד מחריד פשע ביצעה פלינר שטרי

 כה מאסר עונש ומדוע המדינה? ביטחון
שנים? חמש בן נוקשה,

 סוף־סוף זכו פתוחות בדלתיים במישפט
 דעת- את שהעסיקו רבות שאלות בתשובה

 :סעיפים בשלושה הואשמה פלינר הקהל.
 למסירת קשירת־קשר לאוייב, מידע מסירת

 אירגון עבור שירותים וביצוע לאוייב מידע
 טרי, של הודאותיה על-פי בלתי־חוקי.

 הסכימה בקפריסין, ששהתה שעה ,1976ב־
 בישראל תתאכסן שבו המלון את לצלם

 הצילומים את ולמסור בה, סיורה במהלך
 באי. שהתגוררו פת״ח מאנשי לידידיה

 ופסלו התצלומים, את לבסוף קיבלו אלה
כחסרי-ערך. אותם

 ,1977ב־ שוב, בקפריסין ביקרה כאשר
 בביקורה גם צילומים לבצע פלינר הסכימה

 ולאורך בקיבוצים הפעם, — בישראל הבא
 שהספיקה קודם נתפסה היא חוף־הים.

הצה את להוציא הפועל. אל זאת להוציא
 הנוגע בכל בהוראותיה, טרי של רתה

 בביצוע כוונותיה לידידים״, טובה ל״עשיית
 בציבור, ידועות אינן עדיין אלה צילומים

 כלי- אל להגיע אפשרות לה שאין מאחר
 ריש- בקשות שתי ולהסבירן. התיקשורת

 אלה, שורות כותבת על-ידי שהוגשו מיות
נידחו. בכילאה, טרי אצל לבקר

מיושפטר, לפני כי !נודע לציבור ואולם,
 עם מיקוח״ ״ישיבת התנהלה טרי של

ההאש את למחוק הוסכם ובה פרקליטתה,
 המדינה. בביטחון לפגיעה הנוגעות מות
 מישפט ניהלו בכל־זאת השופטים אך

 הסדר אחרי מיותר הנראה דבר — חשאי
קב המחוזי בית־המישפט בהחלטת שכזה.

 פלי־נר טרי כי וותר, מאוחר השופטים, עו
 הם 1 באירגון־מחבלים חברה היתד. לא

 והעריכוה שלה הפעת־החרטה את קיבלו
 כי להניח ■שאין טוב, !אופי בעל כאדם
ב זה ׳מסוג בפעילויות הלק ליטול ישוב

 החליט החיוביות ההערות למרות אך עתיד.
 שופטים, שלושה של בהרכב בית־המישפט,

 ובטענה שנים, חמש בן מאסר לה לפסוק
 על להטיל שיש המינימלי העונש זהו כי

זה. מסוג האשמות
 ל־ חודשים שלושה ׳שהוגש בעירעור.

 כי לנגר, עורמז־הדין טענה אחר-מכן,
הישר החוק את ליישם בית־המישפט על

 ולהתחשב ומתונות, מחשבה ׳מתוך אלי
 פירושו זה. מיקרה של המיוחדות בנסיבות

 התחשב שבית־המישפט מאחר דבר: של
 שהעדויות ומאחר שלה, בהבעודהחרטה

 דמותה את חיזקו :מארציוודהברית שהגיעו
 להפחית השופטים על נאיווית, כנערה

מעונשה.
 ב־ התובעת סירוטה, שרה התובעת

 וטענה זה, טיעון עם הסכימה לא מישפט,
ש להניח מכדי אינטליגנטית פל״נר שטרי

 לשקול מבלי אלה פעולות לבצע הסכימה
 סירוטה, הוסיפה וכן, מראש. היטב אותן

מינימלי. בעונש ׳שיצאה מזלה לה התמזל

.הירח
מו עדיין מקו ב

פלי טרי של כמישפטה עירעור ^
 פסק־הדין באפריל. 19ב־ נידחה, נר 1 !

 :השאר בין קבע, בית־המישפט־העליון של
 יאחד... מקור מכל או מפילינר, שמענו ״לא

יאה מתוך שעשתה מה עשתה העותרת כי
ומתרי־ שנשמעו העדויות מן (לגבר)... בה
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ש רו —■יי—— לגי
 אישר בתיק, שנאספו מיכתבי־ההמלצח סרי

 של ׳אישיותה מצטיירת אופיה... את שיבחו
 ו־ אינטליגנטית צעירה כאשד, העותרת

 לבית־המישפט יש כזו מאשת כישרונית.
 יותר... גבוה התנהגות לתקן לצפות הזכות

 פעולות על לצפות ׳ניתן שילו העונש רק
 הסכנה את שתשקול ילה גרמו זה מסוג

 בית־ החלטת שכאלה... בפעולות הכרוכה
 שהוא החשיבות את גם מבטאת המיישפט

ביוד ׳שמסייע מי כל ישל למעשיו מייחס
ולמחבלים.״ לפושעים עין

 אין שבו במקום בארצות־היברית, פאן,
הניס ושבו השואה של קיולקטיווי זיכרון

 מדובר שבהן באלה בפעולות־חבלה יון
ב רחבה השתתפות קיימת ביותר, זעום

 כסטודנטית דמותה פלינר. טרי ישל גורלה
 גורמים שהתפרסמו, שלה וחלקי־ההודאות

 יסיקו הפרשה אחר שעקבו מאלה שרבים
 עניין אחר, דבר מכל יותר היה, פישעה כי

׳ש כפי וכי, — בלבד ׳לקוי שיפוט של
מ ׳אותה יגרשו שלה, עורכת־יהדין מבקשת
ישראל. מדינת
 הוועדה ששלחה האדיר המיכתבים זרם
 בחודש לקונגרס, פלינר טדי על להגנה

 ׳בשיתוף הקבוצה׳ אנשי השת,'ז. אפריל,
 של הוריה מטעם נמרץ מסע־תמינה עם

להקים ח׳ברי-קונגרם !שמונה עוררו טרי,

כבית פלינר טרי
ושנזי־הלילוז חלב בדידות, פרטיות,

 הדרכים ׳אחת האסירה. למען שיפעל גוף
 מיכתב־תמיכה לכתוב היא בחרו שבהן

 ל׳נגר עורכת־הדיו שהגישה בבקישת־החנינה
ישראל. ׳מדינת לנשיא

ביש בכלא אצלה ביקרו טרי של הוריה
 אינה עדיין היא כי מדווחים והם ראל,

 נוקשה ביחס מעשיה זכו מדוע מבינה
 הקשור בכל ומבולבלת פגועה היא שכזה.

 הכלא. בתנאי מעמד מחזיקה אך במישפט,
 קאתרין אל באחרונה ששלחה במיכתב

לאס הנוגע ״בכל טרי: כתבה אדוארדם
 חלב בדידות, פרטיות, לי חסרים תטיקה,

 הירח האם זה. סדר לפי ושמי-הלילה,
במקומו?״ עדיין

 לשגרירות מיברק מייד שלחה אדוארדם
 ״אנא, כתבה: ובו בישראל, האמריקאית

 וכי במקומו, עדיין הירח כי לטרי אימרו
הביתה.״ בשובה יזרח עדיין


