
 אולם שנות־מאסר, שלוש הוא שעה
 בדרך זוכה בראשונה המורשע עבריין

תנאי. על מאסר של בעונש כלל
 בעלה היה במישפט העדים ן ראש!

 כ־ גרושתו את תיאר הוא אורלי. של
 סיפר הוא ואכזרית. רודפת־בצע אשה

 כאשר הימים, באחד כי לבית־המישפט
 טילפנה מסוכר, ניתוח באמצע היה

 היא מייד. רולר אלף 100 ודרשה אורלי
 תוך הכסף את יביא לא שאם איימה
הילדים. את תרצח היא שעה,

 הכסף את רצתה היא כי העיד הוא
 הוא בית. ולילדים לעצמה לקנות כדי
 מרצרס, מכונית ממנו גנבה היא כי טען

 סוכר הכניסה היא כי במישטרה התלונן
 טילפנה וכי מכוניתו של למיכל־הדלק

 שבו כספי במוסד פצצה על והודיעה
מניות. לו היו

 עשה כי תוקף בכל הכחיש לפין רון
הקטינה. בבתו מגונים מעשים

אונס
המטפלת

ולמ להסתבך התחיל מישפט ^
דוכן־ על עלו כאשר קהל, שוך 1 ן

 הקודמת אשתו עדות־ההפתעה: העדים
ילדיו. של והמטפלת אהובתו, לפין, של <

 השחקנית הרופא, של השניה אשתו
 הדומה שחרחורת יפהפיה לפין, מורין
לבית־ה־ סיפרה חידה, לאורלי מאוד

אהו דובר־אמת. אינו הוא כי מישפט
רפו מזכירה מוריי, לסלי הקודמת, בתו
 תוך אהובתו שהיתה בלונדית, אית

 ל־ סיפרה אורלי, עם תקופת־נישואיו
ממנה, הסתיר הוא כי בית־המישפט

 שהוא ביניהם, הקשר זמן כל במשך
אמירת־ של בסולם כי אמרה היא נשוי.

 את מדרגת היא ,10 עד 1מ־ האמת,
 הנמוכה התחתונה, בדרגה לפין הד״ר

ביותר.
מטפלת־היל־ היתה עדת־ההפתעה

מב־ ממוצא ),28( מוג׳יקה אלמה דים,

כמלכת־המים אורלי
ליב׳...־ פעימ!ת את .הרנשת׳

 הרופא של בביתו עבדה היא סיקאי.
שיו אחרי  עלתה המטפלת מאורלי. גירו

הלי באחר כי וסיפרה דוכן־העדים על
הרו דפק בביתו, התגוררה כאשר לות,

 את לפרוץ איים בכוח, דלתה על פא
מח כשהוא עירום, לחדרה ונכנס הדלת

 ואנס עליה איים הוא אקדח. בידיו זיק
אותה.

 כעבור שוב, המיקרה חזר לדבריה
 המטפלת הרתה מהאונס כתוצאה זמן.

 תבי־ הרופא נגד הגישה היא בת. וילדה
 על בעיתון קראה כאשר עת־אבהות.

 לפניה התייצבה אורלי, של מישפטה
סיפורה. את לה וסיפרה

האב כי בגירסה תמכה המטפלת
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מין לסלי המאהבת מימין), מורין(למעלה האשה־לשעבר מי ריי( לעדויות(משמאל) מקשיבה ואורלי למטה) מו
לבתר מנונה מעשה עשה הרזפא אזמרת: לפין בנוישפט .ערת־ההעה

 היא בבתו. מגונים מעשים אמנם עשה
 באברי־המין נוגע אותו ראתה כי אמרה

 היא אותה. רחץ כאשר הילדה, של
 הבן, את רוחצת היתה היא כי סיפרה

 בעצמו לרחוץ תמיד התעקש האב אבל
 לעיתים כי סיפרה גם היא הילדה. את

 ישנים והבת האב את ראתה קרובות
עירומה. הילדה כאשר המיטה, באותה

 לפין הכחיש עיתונאים עם בשיחה
 אמנם כי אמר הוא האומנת. דברי את
 אנס לא מעולם הוא אך יחסים, להם היו

ילדתה. אבי הוא ואין אותה,

 עלתה ביותר, נרגשת עצמה, אורלי
 ספר בידיה כאשר דוכן־העדים על

 סיפורה את סיפרה היא קטנטן. תהילים
 היה ובית־המישפט רבה, בהתרגשות

להירגע. שהות לה לתת צריך

צרחה

 להחליט המושבעים יצאו אשר ך*
הנר אורלי נותרה פסק־הדין, על ^

 סיפרה ארוכות. שעות הספסל על גשת
 בזמן הרגשתה על הזה להשלם אורלי

פסק־הדין: הקראת
וצי בשמי קרא חמור־הסבר ״השופט

גזר־הדין היה לפניו לעמוד. עלי ווה

ני כעלה רעדתי חבר־המושבעים. של
 את הרגשתי מפחד. שאפול חששתי דף,

 מאה רצו ומחשבותי פעימות־ליבי,
 קריטי רגע שזה ידעתי לשעה. מייל

 מלא היה בית־המישפט אולם בחיי,
אטומי־ ישבו, ימין בצד ועיתונות. קהל

הת בטני חבר־המושבעים. חברי פנים,
להקיא. עומדת שאני חשבתי הפכה.

 גזר־ את בדממה העביר ״השופט
באי אותו קראה והיא לפקידתו, הדין

 בית־ ,אנחנו וסמיך: גבוה בקול טיות,
סנטה־ של המושבעים וחבר המישפט

 אורלי כי קובעים קליפורניה, אנה,
אלו או, נגדה...׳ העבירות בשתי לפין,
 אם שתגיד קצת, שתמהר חשבתי, הים,
 להתפלל. התחלתי לאז או אשמה אני
 אומרת. אותה שמעתי אשמה!׳ ,לא

 נכנסתי מפי, נפלטה איומה צרחה
בכי. של להיסטריה

 שנמשך מישפט של הסוף היה ״זה
 אינטנסיבית. בצורה שבועות שלושה

 יכולה הייתי אשמה, נמצאת הייתי אילו
שנים. שלוש בכלא לשבת

 עורך־ של זרועותיו לתוך ״נפלתי
 ומילמלתי חזק, אותו בחבקי שלי, הדין

 מריע. הקהל את שמעתי מילות־תודה.
 חבר־ לחברי ורועדת, בוכה ניגשתי,

 והודיתי אותם חיבקתי המושבעים,
 מצלמות דיבר, שלי עורך־הדץ להם.

 ואני שאלות, שאלו עיתונאים תיקתקו,
לדי שני של פניהם את ראיתי רק  י

התע ממי׳. ,ממי, קולם: את ושמעתי
מחוסרת־הכרה.׳׳ לפתי

 כי דעתו את הביע חבר־המושבעים
 ולא דוברי־אמת אינם בני־הזוג שני
 חבר־ה־ בבית־המישפט. הכל את גילו

 את הוכיח לא התובע כי קבע מושבעים
ספק. לכל מעל האשמותיו

 של האמיתית מילחמתה החלה כעת
 אחרי ילדיה, את בחזרה לקבל אורלי:

החזקתם. על ויתרה שבהסכם־הגירושין
י— 41 ——

קווה! היה לא וה בישראל
 חידה אורלי של ממישפשה העיתונאי הדיווח את שקורא מי

 הימים באחד הרי תקנה. ללא נפגעו בני־הזוג של הילדים כי מרגיש
 את האשימה אמם כי בעיתונות לקרוא ויוכלו הקטינים יגדלו

.3ה־ כת בילדה מגונים במעשים אביהם
 תיפגע כי ספק אין האב, של ממעשיו הקטינה נפגעה לא אם

 במדינת כי גדאה מבית*המישםט. הדיווח את תקרא כאשד בעתיד,
באלה. מעשים על איסור־פירטום איו קליפורניה

 היה ממנו חלק בי ספק אין בישראל, מתנהל המישפט היה אילו
 היו לא הצדדים של עורבי־הדין אם ואף סגורות. בדלתיים מתגהל

 אוסר שהחוק הרי הדלתיים, סגירת את משוס״מה, מבקשים,
 אי־אפשר בן ועל קטינים, לגבי במוסר פגיעה על דיווח כל במילא

בעיתונות. על״כך לדווח היה
 שהגישה האבהות בתיק עיין לא בי אמר האמריקאי התובע
 היא אולם חסויים. אלה שפרסים מכיוון לפין, רון הד״ר נגד האומנת

 ושבתה, אותה, אנס הרופא כי וסיפרה דונן־העדים על עלתה
 גם לחלוטין הופר כך אלה. יחסים תוצאת היא עתה, זה שנולדה
₪ ן1אל אילנה שבתיק-האבהות. החיסיון


