
ת יוסר, ח שם ת שפט השמפנ״ה ג בבידז־המי

 קפוצות, ושפתיים קשוחות פנים לת
 בבית־ספר ויעילה חרוצה מזכירה

 ילדיה לשלושת מסורה אם בעכו,
 רגעים תוך הפכה נעימה, ושכנה

זע את נוקמנית. למפלצת ספורים
ה ביודהדין של פסק־דין הצית מה

 את אלברט, לבעלה, שהקנה רבני,
המשותפת, דירתם של הארי חלק

 21 לפני לאלברט נישאה מלכה
 שילדה אחרי על־ידו נעזבה שנים,

 אשר. לו מצא הוא ילדים. שלושה לו
 בשלושים ממנו וצעירה נאה אחרת,
 לשניים וייסברג. שלומית שנה,
 נגד ניהל ואלברט תינוקת, נולדה
 בבית- ארוכים מישפטים מלכה
 הרכוש חלוקת לצורך הרבני, הדין

 על הידיעה הגיעה כאשר המשותף.
 לאוזניה הרבני בית־הדין החלטת

ב בבית־הספר שהתה מלכה, של
 את איבדה היא עבדה. בו עכו,

ב שהיה אקדח נטלה עשתונותיה,
 ועלתה בית־הספר מנהל של תיקו

 הדרך כל לרמת־גן. .אוטובוס על
ב נקם מחשבות מוחה את מילאו

ו בו לפגוש קיוותה היא בעלה.
 ואמרה חזרה לו,״ מגיע ״זה להורגו.

כך. אחר
 בו לדירה הגיעה כאשר אולם
 לא הצעירה, אהובתו עם התגורר

 החזיקה מלכה הבעל. שם נמצא
 לחפש שלומית את ושלחה בתינוקת

לדירה. ולהביאו אלברט את
 בתינוקת החזיקה שלוף באקדח

 לבקשת נאותה ולא ארוכות, שעות
 המיש- והפסיכולוג קציני־מישטרה

 הילדה. את להחזיר ידין צבי טרתי
 כי גילתה כאשר מסויים, בשלב
ש באקדח להשתמש יודעת אינה

 צוואר סביב טלפון חוט כרכה בידה,
 האכילה בזמן בו אולם התינוקת.

ו ובתפוזים, בעוגות הילדה את
תצטנן. לבל בסוודר, אותה כיסתה
 המיש- של פתאומית פריצה רק
השוט התינוקת. את שיחררה טרה
 כי התברר ואז מלכה את תפסו רים

כדורים. היו לא באקדחה
נק פסיכיאטריות בדיקות אחרי

למעשיה. אחראית מלכה כי בע

 לקבל חייבת האשה כי שפייזר,
מעשיה. על ממש של עונש

 מיש־ תום אחרי כחודשיים היום,
 האקדו־ של סניגוריה הגיש פטה,
 המדינה. לנשיא בקשת־חנינה חנית

 תלמידיה מיכתבי מצנרפים לבקשה
 בת מנכדתה סיכתב נכן מלכה, של

 עבור דחמים המבקשת השלוש,
סבתה.

חנינה ניסן:
המית אל

 הת- ניסן חודש של מישפט ^
כן. לפני שנים שמונה חיל 1 י

 עמוס ישב שנים שמונה כמעט
 ממאסר כחלק בבית־הסוהר, אוריון
 הורשע הוא רצח. על שריצה עולם

 דב ברינקס, איש של ברציחתו
 בתל-אביב שלוס בבניין ליבנה,
 כללו נגדו העדויות .1971 בשנת

 שרץ כגבר אותו שזיהה עד-ראיה
ו הרצח בשעת המדרגות במעלה

שלוף. אקדח בידו
ומיי ארוך מישפטי מאבק אחרי

העל בבית־המישפט שנסתיים גע,
 אוריון כי הערכאות כל החליטו יון,
 למאסר נידון והוא הרוצח, הוא

 בכלא שבתו שנות כל במשך עולם.
 שפגש, מי כל את אוריון הטריד

 חודש מדי מפשע. חף שהוא והצהיר
 ומשונות שונות בקשות מגיש היה

 דורש לצדק, הגבוה לבית־המישפט
 בפני שהיו בראיות שוב יעיינו כי

 את שיחייבו מבקש בית־המישפט,
 לסניגורו, למסור ברינקס חברת

שו מיסמכים ליבאי, דויד הדוקטור
שהועלמו. נים

 בכלא לשבתו התשיעית בשנה
 הוא לשיגעון. קרוב אוריון היה

 בשם יפה צעירה בכלא אמנם הכיר
 ברגשות אליו שהתקשרה שולה,
נתן לא הצדק חוסר אבל אהבה,

 בית- אשמה. ונמצאה נשפטה היא
 מאסר שנה עליה גזר המישפט

תנאי. על מאסר ושנתיים בפועל
ה דווקא היו ביותר מפתיעות

 מלכה, של סניגורה שהביא עדויות
 מיכתבים אלה היו לידסקי. צבי

בבית־הספר, מתלמידיה נרגשים

ה כ ל ט מ פ ש מי ה ת־ ב־ ב

 ״הם עליה. רחמים ביקשו אשר
 אותה ואוהבים אליה קשורים
הסניגור. סיכם מאוד,״
 נשיא כהן, בנימין השופט אולם

 בתל־אביב, המחוזי בית־המישפט
ריקי התובעת של טיעונה את קיבל

ת :אוריון בו ש ח א מ ל כ ב

 שיכנעה הרבה עקשנותו מנוח. לו
לשכ לבסוף שהצליח סניגורו, את
 כהן חיים העליון השופט את נע
 אוריון של בטענתו ממש יש כי

בעניינו. כשורה הכל לא וכי
 זכה השנה יום־העצמאות בערב

 המדינה, נשיא מאת בחנינה אוריון
 יצא הוא שר־המישפטים. בהמלצת
 חברתו בבית לגור ועבר לחופשי

 שיחרורו ביום הצהיר עמום ביפו.
ישר עם כל נוכח הטלוויזיה, בפני
 לתפיסתו חייו את יקדיש כי אל,
 וגרם ליבנה, את שרצח האיש של
בכפו. עוול לא על בכלא לשבת לו

 חנינתו אחרי חודשים ארבעה
אור של המתפוררת גופתו נמצאה

 נמצאה עמו אשדוד. בחולות יון
 כהן עזר מבית־הכלא, חברו גופת

באכז נרצחו השניים מירושלים.
לחולות. והושלכו ריות

ומנ לחקור ממשיכה המישטרה
 השניים את רצח מי לברר סה
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