
במדינה
מישפט

דובי אורלי שד הבעיות
 הגרצזזת החיילת של הרופאה

 היו לאורלי כי העידה
 קצר זמן וכי בבית, בעיות

בהתאבדות איימה מומה לפגי
 היה מוזר לי שנראה היחידי ״הדבר
סיפ כך החיילת,״ של הוריה התנהגות

 שהעידה צוקרמן, אילנה הרופאה רה
של של שפטו?במ כעדת־הגנה השבוע

אור החיילת ברצח הנאשם חליווה, מה
שנתיים. לפני דובי, לי

 על ורק אך זה ברצח נאשם חליווה
כולו המישפט נסיבתיות. ראיות סמר

צוקרמן רופאה
גימלים ביקשה לא החיילת

 היה שבו ויחיד, אחד ערב סביב סובב
 לא אם מבית־הסוהר. בחופשה חליווה
 להוכיח שניט, נורית התובעת, תצליח

ה עצמו, ערב באותו נרצחה אורלי כי
 יהיה שאי־אפשר הרי נעלמה, שבו ערב

 יתר בכל ברצח. חליווה את להאשים
 לחליווה היה חודש אותו של הימים
בבית־הסוהר. היה הוא משוריין: אליבי

 עור־ ,הנאשם של החרוצים סניגוריו
 שובר, ושימעון סף שמואל כי־הדין

ש הצבאית הרופאה את ומצאו טרחו
 מותה, לפני קצר זמן באורלי טיפלה

 מנסים הסניגורים צבאית. במירפאה
 של יחסיה כי בית־המישפט את לשכנע
 כל־כר היו לא בני־מישפחתה עם אורל•

 הם האם. שהעידה כפי אידיאליים,
 היו בבית היחסים כי להוכיח רוצים

ה הילדה אורלי, וכי וקשים מתוחים
 נעלמה, שבו בערב נרצחה לא טובה,
 דבר לומר מבלי מהבית הסתלקה אלא

איתם. סיכסור בגלל להוריה,
הרופ מבתי־חולים. טראומה

 מעט ביססה אמנם צוקרמן, אילנה אה,
 נמוכת־הקומה הרופאה הזו. הגירסה את

ל לנסוע עומדת פני־התינוק ובעלת

חליווה נאשם
חופשה של אחד ערב

 והסני־ מצה״ל, שהשתחררה אחרי חו״ל,
 לשמוע מבית־המישפט ביקשו גורים
 נוכחותו ללא ואפילו במהירות, אותה

הנאשם. של
 שולמית לשופטים סיפרה הרופאה
 כי שצקי, ועדנה קדמי יעקב ולנשטיין,

 אישפוזים שני במשך אורלי את פגשה
 ניהלה. שאותה במירפאה החיילת של

 למשך אורלי אושפזה הראשונה בפעם
מת חום בגלל ימים, חודש של תקופה

 רבות בדיקות לה נעשו סיבה. ללא מיד
 נמצאה, לא החום סיבת אך ומעקב,

 ״היה ליחידתה. וחזרה שוחררה והיא
 במשך לבקרה באו לא שהוריה מוזר

 לא פעם אף אני זו. ארוכה תקופה
 פעם היו שהם לי אמרו בהם. פגשתי

 הייתי לא אני כאשר שבת, ביום אחת
הרופאה. סיפרה במירפאה,״

 חודש, אחרי שנית אושפזה אורלי
 בבטן. קשים כאבים בעיקבות הפעם

 ונמשך יותר, קצר היה השני האישפוז
 בדיקות, לה נערכו זו בפעם גם כשבוע.

 אורלי את להעביר חשבה והרופאה
 יותר. יסודי טיפול לשם לבית־חולים,

הת רופא, שהוא אורלי, של אביה אך
 את יאשפזו שלא וביקש בטלפון קשר

 לה שיש סיפר הוא בבית־חולים. אורלי
 מתקופת עוד בתי־חולים מפני טראומה

 סידרה עברה עת קטנה, ילדה היותה
 ממושכים וטיפולים ניתוחים של

בבתי־חולים.
 מאוד אורלי היתה השני ״באישפוז

צוח היתה היא וחסרת״מנוחה. עצבנית
 התפרצה פיתאום, בוכה פיתאום, קת

 דרשה היא למה. הבנתי ולא בצעקות,
ש ואיימה מהמירפאה אותה שנשחרר

 היא העולם. את ותהפוך תתאבד תברח.
 ששוחררה, לפני יום בהתאבדות איימה

 גרם זה החובשות. לפני וגם לפניי גם
 בריאות־ קצין את והזמנתי דאגה, לי

שה לי ואמר איתה דיבר הקצין הנפש.
לדאגה.״ מקום ואין רציני, איננו איום

ה־ במסגרת במישםחה. בעיות

הניצחי המרותק

דובי אמא
לבית לא ליחידה, לחזור

בדי גם היו לאורלי שנערכו בדיקות
 לברר כדי בדיקה וגם גינקולוגיות, קות
 שיגרתית בדיקה זוהי בהריון. היא אם

 אצל זה מסוג כאבים של במיקרים
 לא הנערה כי הוכיחה הבדיקה נשים.
בהריון. היתה

 מעולם אורלי כי העידה גם הרופאה
 היתה היא הוריה, על איתה דיברה לא

 אהבה שאותו אחיה, על ורק אך מדברת
בחו״ל. תקופה באותה למד ואשר מאוד.

 חיילות כמו שלא כי הזכירה גם הרופאה
 כמה אורלי ביקשה לא אחרות, רבות

ביק אלא בבית, להיות כדי ״גימלים"
הצבאית. ליחידתה ישר לחזור שה

 בעיות לה שהיו להבין לי נתנה ״היא
 קצין גם עליהן. דיברה שלא נוספות,

 בעיות לה שיש התרשם בריאות־הנפש
הרופאה. סיפרה מישפחתיות,״

ה מעדות המתבקשת המסקנה את
בסיכו בוודאי הסניגורים יטענו רופאה

 בית־המישפט את לשכנע ינסו הם מים•
 מרצונה ערב באותו נעלמה אורלי כי

 בחלקה זמן, לאחר רק ונרצחה החופשי,
 ובין הראשי הכביש שבין העזובה
 אחרי הגופה נמצאה שם במקום נתניה,

 ריקבון, ובמצב עירומה כשהיא זמן־מה,
 לא אותה ואנס הנערה את שרצח מי וכי
חליווה. היה

חיים דרכי

ואחיינית אמארה מרותק
וילדים!״ אשה אפרנס ״איך

 ברציפות פעמים שבע
 הסטודנט לביתו רותק

 אותי הםד ״זה מספר־כנא♦
מספר הוא לעצלן,׳׳

 שכאשר עומר, של אביו על מספרים
 עומר, של אמו היא שאשתו, לו נודע

 לה: אמר ,15ה־ הריונה בתחילת נמצאת
 מה בשביל ילדים. 14 כבר לנו יש ״הרי

 רוצה אני נוסף? ילד צריכים אנחנו
הפלה!״ שתעשי
 היום של בבוקרו הסכימה. האם
 מביתם נסעו ההפלה, לביצוע שנקבע

עפולה. לבית־החוליס בכפר־כנא
 האב הרופא. של לחדרו נכנסה האס

כש בעיתון, ועיין בחדר־ההמתנה ישב
 קניג״. ״מיסמך על בכתבה נתקל לפתע

 הממונה של שמו על (הקרוי המיסמך
 ישראל איש־המפד״ל הגליל, מחוז על

 ה־ הילודה כי השאר, בין טוען, קניג)
 גבוהה הגליל ערביי בקרב טיבעית

 כדי נגדה, לפעול המדינה על ולכן מדי.
הדמוגרפי. האיזון את לתקן

בממ עלינו שחושבים מה זה ״אם
 ילד לגליל ואביא אותם אכעיס שלה■
 סעיד רדואן בליבו חשב נוסף." ערבי

 נטל הרופא, לחדר התפרץ הוא אמארה.
 שהרופא לפני הביתה, בחזרה אשתו את

ההפלה. את בה לבצע הספיק
)31 בעמוד (המשך ;

דוכי אורלי קורבן
סיבה ללא מתמיד חום
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