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 בכתב- לה המיוחדת בעבירה להרשיעה
 מהלכי שיבוש של בעבירה אלא האישום,
 העונשין לחוק 244 סעיף לפי מישפט
 דרשה :דהיינו דבר, שעשתה בכך תשל״ז,
 בכוונה לעיל, כמפורט הכל איום, בדברי

 לעיוות להביא או שיפוטי הליך להכשיל
 של הדין מהכרעת חלק כאן עדויו

קדמי. השופט
 של מישפטה כל במהלך נפשי. פגם

 לידסקי, צבי פרקליטה, ניסה הנני שולי
מטו ״בלונדית של תדמית לה לבנות
 ״בלונדית התואר על חזר אף הוא פשת״.

 מבלי אחת, מפעם יותר הרבה מטופשת״
 דומה עפעף. תניד או תיעלב הנני ששולי

הפרקליט עם הסכימו והקהל השופט כי

אבנרי ועד חנני מורשעת
מטופשת״ ״בלונדית

 התואר את להצדיק כדי וכאילו לב, בכל
 שלה, עורך־הדין על־ידי לה שהוצמד

 כדי העדים, דוכן אל הנני ניגשה כאשר
 פרקליטה, בקשת פי על דבריה את לאמר

המתאימות. המילים את למצוא התקשתה
 דבר שום עשיתי ״לא :הנני אמרה

 מבינה לא אני בשבילו. לשבת שצריכים
 כמו זה ימים. 35 בכלא יושבת אני למה

 אבל טוב, להיראות יכולה אני שנים. 35
דיכ לי יש חיצוני. לא נפשי, הוא הפגם

 מסווה. הכל זה נראית שאני ואיך אונות,
 חלום כמו גדול, אחד סיוט עלי עובר

 אליו. נקלעתי איך מבינה לא שאני בלהות
 מבינה לא אני מתעוררת שאני יום כל
הרא בשלבים ביכלל. פה עושה אני מה

 מסויי- ימים לאחר בערפל. הייתי שונים
סבי משונות דמויות לראות התחלתי מים
מה כמו בגוף, חתכים עם נרקומניות בי.

 עם מדברת לא אני היצ׳קוק. של סרטים
 ישבתי עצמי. עם רק בכלא, אחד אף

הרו במיגרש בירושלים, המקומות בכל
 אחד יום ובנווה־תירצה. באבו־כביר סים,

 שלא נרקומנית עם אחד בחדר הייתי
 וניסתה עלי התנפלה והיא כדורים, קיבלה
 לגור אמשיך כשאשתחרר אותי. לחנוק

 ואהיה כדוגמנית לעבוד אמשיך אמי, עם
שלי.״ החבר עם

 ורט־ שלמה עורך־דין התביעה, בא-כוח
 מאסר־ עונש ולא מאסר־בפועל דרש חיים,

 אין ״לנאשמת שלדבריו מכיוון על־תנאי,
 עתיד גם יהיה לא ואולי פלילי, עבר

פלילי.״
 בבוקר, למחרת כמישרד. ספונז׳ה

 השופט גזר לפה, מפה מלא באולם שוב
 חודשי תישעה הנני שולי על קדמי יעקב

 בפועל חודשים שלושה מתוכם מאסר,
 מגזר־הדין, מרוצה הנני, על־תנאי. ושישה
 לאחר מייד שלה. עורך־הדיו את חיבקה

 רעייה עם לשוחח בדרישות: באה מכן
להק נוודדתירצה, כלא מפקדת אפשטיין,

 מפקד טיומקין, למשה ולטלפן תנאיה, לת
 לה שיסדר כדי תל-אביב, מחוז מישטרת

 כל לעשות לי איכפת ״לא עבודות־חוץ.
במישרד.״ אצלו ספונז׳ה, יום

 סיכומי את בשבילה לצלם נוספת, בקשה
 לי משעמם ״כי גזר־הדין, ואת השופט

לקרוא.״ מה לי ואין
 את תעלה כי הבטיחה, הסקרן לקהל

 תפרסמו, היום ובבוא הכתב, על חוויותיה
בספר. אפילו ואולי מאמר בצורת

חוק
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 שליה שודדי 7ש מישסטם
 שמש7 עתיד מוטורס״ ״צ-מפידן

הישראלי במישפט תקדים
 החלה בתל־אביב המחוזי בבית־המישפט

 בגד ישראל מדינת של תביעתה מתבררת
 נאשמים הם משה. ושלמה בר־דויד אהרון

 קשר קשרו השנה, בפברואר 15ב־ כי
 צ׳מפיון חברת של השליח את לשדוד

 את שדדו אומנם יום באותו וני מוטורס,
 מדמיע גאז התזת על־ידי פישלר, חיים

 מזומן כסף שהכיל תיקו את וחטפו בפניו,
 כי בכך נאשמים גם הם רבות. והמחאות
 שלמה בו ירה לשוד, פישלר משהתנגד

אותו. ורצח עימו, שנשא באקדח משה
 המיוחד, מן בו אין שלכאורה סיפור זד,ו

 באולם, כולו דרוך הקהל ישב ובכל־זאת
 שהתגלו כפי הפרטים אחר לעקוב וניסה
העדים. חקירת בעת

 האזינו כך הוליווד. נוסח חקירה
 צבי רופא־השיניים של לספורו בדומיה
 עמד המיקרה ביום כי שסיפר רוזנהק,
 אבן זורק אדם ראה ברמת־גן, ברחוב

אנ ושמע במרוצה, שעברה מכונית אל
 לעבר רץ הוא בו!״ ״ירו קוראים: שים

 בדמו. מתבוסס פישלר שכב שבו המקום
 פועם, עדיין הדופק כי ומצא בדק הוא

 המשיך לפה, מפה הנשמה לפישלר ועשה
 לבית- שהובילם האמבולנס בתוך גם בכך

 ל- הגיע שפישלר עד בילינסון, החולים
 בדופק חש עדיין אז גם שולחן־הניתוחים.

הפצוע. של בגופו ההולם
 שרטר, עוזי עורךהדיו התובע, לבקשת

 שהנשים בעת כי לבית־המישפט העד סיפר
 על שהיה צורב בחומר חש פישלר את

 המדמיע הגאז זה היה כי חשב הוא עורו.
 של לשאלתו פישלר. של בפניו שהותז

 המחשבה כי העד, הודה מקרין עורך־הדין
 דיב־ בעיקבות בו עלתה המדמיע הגאז על

המישטרה. אנשי של ריהם
 מפקח־המיש- רז, יעקוב של עדותו גם
 בר־דויד, אהרון של עדותו את שגבה טרה

 קשב ותוך בדממה נשמעה דב, המכונה
 נוסח הנגדית, החקירה גם הרשימה רב.

ש מקרין, הפרקליט לעד שערך הוליווד,
 נגבתה הודאתו כי מפיו להוציא ניסה
 אם חקר הוא פסולים. באמצעים ממנו
 אחת ארוחה רק קיבל שהנאשם הדבר נכון

 צוות־ ראש כי להוכיח ניסה וכן ליום,
 יודה שאם לנאשם הבטיח מרוז, החקירה
ה העבירות בשתי רק יואשם באשמה
ברצח. ולא פחותות,
 כהן בנימין אב־בית־הדין השופטים, בפני

עק בעייה תעמוד וטלגם, קדמי והשופט
מעניינת. רונית

 היה שסופר מה כל •י רצח או הכלה
 עורכי־הדין אולם השומעים. לגבי מרתק
 יום בכל לא נשימתם. את עצרו באולם
 הדבר עמד וכאן בהתהוותו, מישפט רואים

 את ברנארד הד״ר השתיל מאז לקרות.
 המישפט־ מחכים אדם, בחזה הראשון הלב
בארץ. זה בנושא לדיון נים

 את שעורר שרעבי עורך*הדין זה היה
 לעזור מבית־המישפט ביקש כאשר העניין,

 את שביצע הרופא את ולחקור למצוא לו
ב לדבריו, הקורבן. של בגופו הנתיחה
 על- שהוגשה הניתוח־שלאחר־המוות תעודת

 הגיעה הגופה כי צוייו הפרקליטות ידי
 פנימיים. ואיברים לב ללא הפאתולוג אל

 שלא ההשערה, בשעתו הועלתה כזכור
 ליבו כי הרופאים, על-ידי מעולם אומתה

 של בחזהו והושתל מגופו הוצא פישלר של
 ללב שחיכה עזאם, מעד הערבי הצעיר
החולה. ליבו את בו להחליף כדי מתאים

 בבית- שהוגשה הרפואית מהתעודה
 הוציא מישהו אומנם כי התברר, המישפט

 הגיע שזה לפני מגופו פישלר של ליבו את
 יש כי שידוע ומאחר הפאתולוג. של לידיו
להש כדי עדיין, הפועל ■תקין, בלב צורך
 נלקח אם כי ברור מנותח, של בחזהו תילו
 נלקח הוא נתיחה, למטרת פישלר של לבו

פועם. עדיין כשהוא
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