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 די■היחי המפתח היה בית
 :מצא שבד לסיקלט
 נס היה אך הסם?

חירום. פתח
 בדירתו חיפוש ערכה המישטרה

 המתגורר ,25 בן אוחנה, לאון של
 הדירה בתוך בגדרה. משותף בבית

 ומישקל סמים לעירבוב כף נמצאה
ה־ סמים. לשקילת המשמש פעוט

החי את הרחיבו המנוסים שוטרים +•
ולמיקלט, הבית למרתף גם פוש
ותיש־ הרואין מנות 50 מצאו ושם
חשיש. גרם עה

 למיקלט היחיד שהמפתח מאחר
 לא אוחנה, של בידיו מצוי הבית

 מעצרו את לבקש השוטרים היססו
 בהחזקת כתב־אישום נגדו ולהגיש
התו הופיעה כאשר אולם הסמים.

ו בבית־המישפט, ברוכי. חנה בעת
 להאריך ולך, דויד מהשופט, ביקשה

ה תום עד אוחנה של מעצרו את
מרוז, משה הסניגור, שלף הליכים,

משרוולו. שפן
 בית־המישפס לפני הציג הוא

 פתודהחירום את המראות תמונות
 עולה אלה מתמונות המיקלט. של

 ולצאת להיכנס אפשר כי בבירור,
 פתח- דרך רבה בקלות מהמיקלט
נעול, שאינו רק לא הפתח החירום.

 אדם כל אם לרווחה. פרוץ אלא
 כל אין למיקלט, להיכנס היה יכול
או של דווקא הוא הסם כי ראיה
 בית־המישפט הסניגור. טען חנה,

 את ושיחרר עיניו ממראה התרשם
הנאשם.
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 לסניגור הודיע השופט
 שולחו בי

מבית־הסוהר. כרה
 ישב גולדברג נחמן עורך־הדין

 לתורו וחיכה בית־המישפט באולם
 אליו פנה כאשר נאשם, על להגן ^

וא בחיוך שטרוזמן אורי השופט
 שלך שהנאשם שומע .אני לו: מר

המישם־ מבני ידע הסניגור ברח.״
 אבו־עג׳ווה דיב הנאשם, כי חה

 כבר ניסה וכי במעצר, מאוד סובל
 בעת אחת פעם להתאבד. פעמיים
 ל- בחזרה מבית־המישפט שהובל

 את לחתוך ריב ניסה בית־המעצר
 השישי ביום אחרת, ובפעם ורידיו,
הו הוא זכוכית. שיברי בלע שעבר,

ו הרופא, אסף לביודהחולים בהל
ל והזמינוהו קיבתו את שאבו שם

היום. למחרת נוספת לבדיקה חזור
 ניצל לבית־החולים, חזר כאשר

 מצד הדעת היסח של רגע העציר _
המכונית. מתוך ונמלט השוטר,

רכי אדם ד

מיסחו

 פסק-הדין
צונזר ^

טיו ף ס  הס- לא השופט של ל
■ ה־ בגזר־הדיו שעיין מי תיימו. י

•  ,36 בת אשה מסוגלת אם ף
 בת חמודים, בנים לשני אם 1 *

 ונשואה ועשירה מכובדת למישפחה
כס במירמה להוציא מצליח, לגבר
מח ניצול תוך שלה מהספרית פים
 ז העקרה האשה מצוקת של פיר

 בבית- התברר זה מוזר סיפור
 אבן־ אריה השופט לפני המישפט

ארי.
 נאה, אשה היא רייכרט זהבה
 מטופח שחור שיער בעלת מלאה,

 אם היא, ותמימות. כחולות ועיניים
 והשני עשר בן האחד בנים׳ לשני

כפקי עובדת עצמה היא .12 כבן
 ומקפידה יפה משתכרת באוסס, דה

 כאשר והופעתה. לבושה על ביותר
 לחופש, שלה הקבוע הספר יצא

 פרץ מרסל של למספרתה הזדמנה
בפתח־תיקווה.

 כי לה, התברר הפעמים באחת
 לשם בבית־חולים 'נמצאת מרסל
 היתה הספרית גינקולוגי. טיפול
 נכנסה לא ומעולם בשניה נשואה

סו היא כי גילו הבדיקות להריון.
עב היא בחצוצורות. מסתימה בלת
הס ולבסוף וניתוחים טיפולים רה

 הנשים משלוש אחת להיות כימה
מועמ שהיו בישראל, הראשונות

 גם אך מבחנה. תינוק ללדת דות
נו היתר, מרסל נכשל. זה נסיון
ל והתבגרה, הלכה היא אשת.
 מאשתו ילדים שני כבר היו בעלה

לתינוק. השתוקקה והיא הראשונה,
 והלקוחה לזהבה, גס נודע הדבר
 .מדוע לספרית: הציעה החדשה

 לא מרסל ז״ ילד לד תאמצי שלא
בע תגובת תהיה מה בטוחה היתד.

 שני כבר לו היו כי זה, לרעיון לה
 נתפסה לאם לאט אך משלו. ילדים

 סיפרה זהבה הצלה. כבעוגן לרעיון
 בבית־החו־ קשרים לה יש כי לה

 ילד לספרית והבטיחה השרון, לים
קושי. כל בלי לאימוץ
 למרכז הפך האימוץ רעיון

שמ היא הספרית. של חייה
תו נמצא כי בהתרגשות עה

 את למסור שהסכימה חיילת רמת,
 לאימוץ. להיוולד העומד תינוקה

ו מאודה בכל בזהבה דבקה היא
 שזו מידע של פירור לכל חיכתה
 ממוצא רק חייתה היא לה. הביאה

בינ האלגנטית. הלקוחה של פיה
למספרה להגיע זהבה נהגה תיים

רייברט נאשמת
עצמה לייפות

 בית-המישפט היה צריך כאשר
 עוד התלבט העונש, את לקבוע
 של וישיבתה הוחזר, הכסף יותר.
 ל- תחזיר לא בבית־הסוהר זהבה
 ממנה יסיר ולא התינוק את פרסל

ה תקופת של והחרדה הצער את
ה העוול אבל המדומה. הריון

 דד לתיקון ניתן שלא משווע,
 הטיל לפיכך ממשי. עונש רש

 עונש רייכרט זהבה על השופט
ו חדשים, שישה של בפועל מאסר

 לפי תנאי. על מאסר שנה עוד
 את השופט דחה הסניגור בקשת
 ה־ מועד לאחרי עד העונש ביצוע

עירעור.

 דולר 500 עוד דרשה היא חכות.
 והספרית מיידי׳ באופן בהלוואה

 את גדולים במאמצים השיגו ובעלה
הדרוש. הסכום

הח מצבה גססה. התינוקת אולם
ה כי למרסל סיפרה וזהבה פיר

 חוששת והיא חמור במצב תינוקת
 היא הערב. עד מעמד תחזיק שלא
 התינוקת כי ואמרה בערב חזרה

 אבל אחר־הצהריים, בשעות נפטרה
 שתשיג האומללה לספרית הבטיחה

 מתחת לא ״הפעם אחר. תינוק לה
ויצ״ו. דרך באימת אלא לשולחן,״
נו כספית בדרישה באה כאשר

 מלאה כי הספרית החליטה ספת,
 למיש־ בתלונה ופנתה יסוריה, כוס

 נגדה והוגש נעצרה זהבה טרה.
ב כספים הוצאת על כתב־אישום

 אמנם הכספים עושק. ועל פירמה
 מיש־ בני על-ידי לספרית הוחזרו
 כאב־הלב אך הנאשמת, של פחתה

 לא מרסל של חיסורים ותקופת
בכך. כופרו

 מדי מבוגרת
מדי ^

ה ץ כ ־ ה ת ד וס באשמה, הו
הביא בכר, עזריאל ניגודה, ן

אדי אבן־ השופט
סאדיססית״ ״התנהגות

תוך עקדה, מאשת 0*303 הוציאה ממולחת מהוונת
}0838111ז113שי

 לשכנע גיסה הצעיר
 לחזור חברתו את
ימוגים. ו בעזרת אדיו

 ליבו בכל רצה ,22 מורדו, ציון
 שביקשה חברתו, את אליו להשיב
 שעבר חששי ביום אותו. לעזוב

 כשהוא בהרצליה, בביתה הופיע הוא
 הרימונים רימוני־רסס. בשני מצוייד

 הצהיר והוא לחגורתו קשורים היו
 אם חברתו ואת עצמו את יפוצץ כי

בסירובה. תמשיך
ל להזעיק הספיקו מישפחה בני

 מורדו, של אחיו את החברה בית
 לחדור חייו סיכון תוך הצליח וזה

 את ולתפוס לתריס ממור לדירה
 בעת בשפתו נפצע האח הרימונים.

 האחרים כל אך לדירה הפריצה
ניצלו.

לשולחן ״מתחת לאימוץ תינוק לה להשיג הבטחה
 ד בקפידה לבושה בשבוע, פעמיים

 ללא שירותים מקבלת מטופחת,
הבטחות. ומבטיחה תשלום

ה עמדה כאשר ,1981 בספטמבר
מהסם־ זהבה ביקשה ללדת, חיילת

 היא הראשון. הכסף סכום את רית
שו שהתינוק בעיות, יש בי אמרה

ב צורך ויהיה הפוכה, בצורה כב
ביק הניתוח תמורת קיסרי. ניתוח

 אלף ג0 של סכום מהספרית שה
 במלואו לה שולם הסכום לירות.

 לספרית הודיעה באוקטובר 25וב־
מקסימה. בת נולדה כי

 לא היא התקדם. לא העניין אך
כ הסוציאלית, העובדת עם נפגשה

 לא והתינוקת זהבה, שהבטיחה פי
 בינתיים לה סיפרה זהבה הגיעה.

העו של שאביה חלתה, שהתינוקת
ל־ ושצריך נפטר, הסוציאלית בדת ו

פסי חוות־דעת בית־המישפט לפני
 להסביר אמורה שהיתר. כיאטרית,

 חוות־ הנאשמת. של מעשיה את
 דוויד־ משה הפרופסור של הדעת

 שלוותה, בית־החולים מנהל סון,
 נפשי צורך יש לזהבה כי גילתה
 כל ללא בגדים של מופרזת לקניה
 וכי שלה, הכספיים לאמצעים קשר
 נמנע בלתי לחץ תחת פועלת היא

 ליפות כדי יקרים בגדים לרכוש
 גורמים האלה הצרכים עצמה. את
 כספים. בענייני לקוי לשיפוט לח
בה. נמצא לא אחר נפשי פגם כל

 הדגישה שפירא, דורית התובעת,
 ההתעללות את בית־המישפט לפני

ב שנתלתה העקרה, באשה האיומה
 היא זהבה. של ובסיפורים הבטחות

ה הסתיים כאשר כי סיפרה גם
ה לרשויות פנתה והספרית סיוט,

 לאימוץ ילד להשיג כדי מתאימות
לזווע גילתה המקובלות, בדרכים

מ אחת בשנה מבוגרת היא בי תה
 עליה שעברה שנה, הנדרש. הגיל

ש התינוקת עבור ויאוש בתיקווח
הגיעה. לא

 מעדותה מאוד התרשם משופט
 את ששפכה האומללה, מרסל של
 הוא העדים. דוכן מעל ליבה כל
 ■ הפסי- חוות־הדעת את הביו לא

 של מניעיה כי שקבעה כיאטרית,
 ליפות כדי בכסף צורך היו זהבה

 חדשים ששישה בעוד עצמה, את
 סיפורי- לספרית סיפרה תמימים
אגו אפילו ביקשה בטרם מעשיות

 דעתו, את הוא.הביע אחת. רה
 זהבה את שהניע שמה לו נראה כי

 רגש הוא זו אכזרית להתנהגות
סדיסטי.

ו לתובעת השופט שמסר מקורי
 המודפסים הדפים כי ראה לסניגור,

 ו- במספריים אחד במקום נחתכו
 מהמקור שלם דף שנית. הודבקו

 ונשאר השופט, בידי לבסוף צונזר
ב כי לשער יש הפרטי. רכושו

 על זעמו את השופט הביע זה חלק
 כי ברור כמעט שהיה שלמרות כך,

 בשיתוף המעשה את עשתה זהבה
 ביתי בתוך מישהו עם פעולה

 של זהותו נתגלתה לא החולים,
ברמז. אפילו זה אדם

 חד־פעמי מיקרה זה היה האם
 יאושז בגלל למשטרה שנתגאה

 זה שמא או הספרית. של וכעסה
 המת בתינוקות ממיסחר טפח רק

 וכי במדינה, בבתי־החוליס נהל
 קשו על שומרים בכך המעורבים

ה י שתיקה לנ ץ אי ■ אל
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