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 לשופטים ואחר־כך לסכם, לעורכי־הדין נותר רק בעת נגמר, כמעט המישפט

 שתי גירסות את להשוות השופטים על יהיה לפסוק, כדי פסק־הדין. את לתת
יותר. אמינה להם נראית גירסה איזו ולהחליט הנאשמות

 את לשכנע ינסו מקרין, ודרור קפלן עדנה הדד יערי, חווה של עורבי־הדין
 אין כן ועל יערי, חווה שמספרת כפי מצערת, תאונה קרתה כי בית־המישפט

 את לשכנע תנסה דכורין, פנינה עורכת־הדין התובעת, ברצח. להרשיעה מקום
בשותפות, זאת ועשו הקורבן את לרצוח תיכננו השתיים כי בית־המישפט

במכונית. ודריסה במערוך מכות על־ידי
 בחקירה יערי חווה את שאל גרנות, אביבה של סניגורה קנת, נתן עורך־הדין

 מדוע מצערת, תאונה היתה שקרה מה כל ״אם השאלות: שאלת את הנגדית
 אותה, גם המסבכת ודריסה, במערוך מכות של גירסה גרנות אביבה תמציא

שתיכן?״ את ומפלילה
זו. לשאלה בוודאי השופטים יתייחסו בפסק־הדין

2 ד;א נד,*או חשובות. בנקודות השתיים גירסות להלן

גרנותיעריגרנותיערי

המיקוח: ביום דעו■ גרנות של הצטוסתה על 11 מלבסק׳: מלה עם הנסכ״ם הסשוים על
 ־1977ב״ פכטהולד הד״ר אצל הכרתיה

 רקע על פעמים כמה נפגשנו שם ...1978
 בעולם, מכוונת יד ויש הגורל, רצה טיבעוני.

 עם באה ,81״80ב־ בבנק לי מופיעה והיא
 איז ״זי כדודה: אותה מציג והוא שלי. אבא

 25 1981 בקיץ לה נתן אבא לובלינער." אה
 פכטהולד הד״ר אצל ראשונים, דולר אלף

 את בשבילי להלבין רצה אבא דרכה בבית...
 שוב והיא ,1981ב״ למצריים ...נסעתי הכסף.

 שוב דולר, אלף 60 עוד לה נתן ואבא באה,
 דמי־ אלפים 10 מתוכם פכטהולד ד״ר אצל

עבורו... שעשתה העסקים כל על תיווך

 ניירות־ יועצת כפקידה, לעבוד עברה חווה
א בבנק. ערך  שלה בבורסה, כספים ניהלה הי
 ובגלל חשבון, פתחה מלבסקי לקוחות. ושל

 לירושלים, מלבסקי עברה בחווה אמונתה
 פעילה מאוד היתה חווה חווה. עם לעבוד

 דירה הפסידה היא לידיעתי בבורסה,
 אלף 160 בערך נכבד, די וסכום בבורסה

 שעומדים ידעה חווה 1983 בסוף דולר...
 לי אמרה והיא הפועלים, מבנק אותה לפטר

 רוצה ושהיא דודתה, היא שמלבסקי
 מנסיוני, אותה הזהרתי בחשבונה. להשתמש

 אני איך תראי לך, כדאי ״לא לה: ואמרתי
 לפברק רצתה חווה השטיח!״... על נשארתי

 אבל ימים, עשרה לה היו לזקנה. סטייטמנט
 לפברק. יכלה ולא בבנק יותר עבדה לא היא

זאת. לעשות מצליחה היתה אולי מאי עד

 ולקחתי בירה עם קוניאק קצת שתיתי
 קוניאק קצת עוד שתיתי 1 ובשעה אסיוואל,

 את אביבה לקחה 4 בשעה בבירה. מהול
 אני כסף, להשיג נוסעת שהיא ואמרה האוטו
 לעייפות. לי גורמת שתיה כי לישון הלכתי

 עם אביבה, וחצי. 5 בשעה בערך התעוררתי
 שתי לי נתנה שלה, והאהבה התמימות

 ״קומי לי: ואמרה טוב חזק. קפה כוסות
 פראמין... לקחתי בחילה, הרגשתי לפגישה!"

 לי: אמרה אביבה אבל לפגישה ללכת רציתי
 ללכת, חייבת שאני אמדתי תבטלי!" ״אולי

 בתמימות, היה הכל זה נוסעת. היא מחר כי
 ״אני מתנדנדת: שאני לי אמרה אביבה

 היתה לא היא מתנדנדת!" את אותך, אסיע
אליי! להצטרף אמורה

 כבר ,חווה 5ב־ בערך מהבנק, כשחזרתי
 לה שיש לי סיפרה והיא בבית, אצלי היתה

א מלבסקי. עם פגישה  ממני ביקשה הי
 של כמנקה עובדת אני כאילו איתה, שאבוא

 הכונה מנדרין. במלון לה שיש המישרדים
 מלבסקי, ואת אותי תאסוף שהיא היתה
 שכבר אגיד אני שם למנדרין. ניסע כך ואחר

 כי למשרדים, להיכנס מרשה לא ואני מאוחר
 תיסע מלבסקי למחרת לנקות. צריכה אני

 חווה שוב שתחזור ועד לארצות־הברית,
 אדבר שלא ביקשה חווה העניין... את תסדיר

 ישבתי אני אותי: הציגה לא והיא אנגלית,
 באמת ואני ידידות, בגלל זאת עשיתי מאחור.

זה. על מצטערת

גלבסק׳: של מותה נסיבות ועל המערוך עלהקורבן: 011 גתות של היכרותה על
 במארוקו, 1985ב־ בעלי עם יחד הייתי

 אביבה שיעורי־בית. עשיתי כי זוכרת, אני
 לארצות״הברית, כך אחר ימים כמה נסעה
 אביבה כי מלבסקי, את שתכיר רציתי
 לארצות־ ולרדת הארץ את לעזוב תכננה

 לארצות־ 1984ב- נסעה אביבה הברית...
 של מספר־הטלפון את לה ונתתי הברית.

 נפגשה אם ידעתי לא מאביבה מלבסקי.
 ואמרה טילפנה מלבסקי אבל לא, או איתה

 ורוצה כנציגתי, עצמה את מציגה שאביבה לי
 אם אותי שאלה היא דולר. אלף 25ה־ את

 פחדתי לא לתת!... לא אמרתי לה. לתת
 פחדתי אבל הכסף, את לי תגנוב שאביבה

לבדי! כאן אותי ותעזוב מהארץ תרד שהיא

 של הכספים עם מה בכלל ידעתי לא
 מיום חוץ פעם, אף הכרתיה ולא מלבסלקי,
 חווה לארצות־הברית, כשנסעתי המיקרה.

 עבורה לקנות אם אותה לשאול ממני ביקשה
 את איבדתי אני אבל איי״בי־אם, של מניות
 ולא שלה מיספר־הטלפון עם הפתק

בכלל. אליה התקשרתי

 לנסוע רוצה שהיא לי אמרה מלבסקי
 קתרין את לפגוש כדי מנדרין למלון

 קורסים שנותנת קוסמטיקאית הורוביץ,
 לי תיתן שהיא רציתי אני בפנים. קמטים נגד

 אחרי ממני. שלקחה הכסף על הודאה
 בבית, היה לא והוא פכטהולד אצל שהיינו

 אמרה היא אבל בבית־קפה, לשבת רצינו
 אני בנסיעה שם... ונשב למנדרין, שניסע
 מאיימת ואביבה מדברת, לא כזה, אאוט
 את לחווה, הכסף את תגנבי ״אל עליה:
 תחנת לפני לגנבים!"... קורה מה יודעת
 לצאת וניסתה הדלת את פתחה היא הדלק

 ״,9££!? "!?££!* צעקה גם היא מהאוטו...
כנראה, באוטו, מריבה היתה גנבים!"...

 את עברה חווה מנדרין, למלון הגענו
 חושך, היה בחוץ הדרך. לצד ועצרה המלון

 שמשות את לנקות רוצה שהיא אמרה חווה
 לנקות כרית לה שאתן ביקשה היא הרכב.

 כריות שתיים־שלוש היו לידי השמשות. את
 חווה הכלב. בשביל שם שהיו דקורטיביות

 השמשות. את וניגבה הווישרים את הרימה
 איפה האוטו, של השני לצד ניגשה פיתאום
 הסוף עד הדלת את פתחה מלבסקי, שישבה
 מלבסקי להתכופף. באנגלית לה ואמרה

 כרית הניחה שלה ימין ביד חווה התכופפה,
 ראשה את משכה מלבסקי, של ראשה מתחת

 מקל־עץ, שלבשה הדובון מתוך והוציאה
על מכות שתי נתנה ימין יד ובמכת מערוך!
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