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 הזה להשלם לידסקי נירה עורכת־הדין אמרה

 ״מזריק לוי, משה של הראשון מישפטו על
 באותו שלו. הסניגורית שימשה שבו הנפט׳׳,
 אילנה אשתו של בהריגתה לוי נאשם מישפט
 שיתוק וגרימת לגופה, נפט הזרקת על־ידי
בנותיו. של המטפלת שהיתה אמויאל, לסוזאן

 הזדעזעה בזמנו, הפרשה, התגלתה כאשר
 את הנאשם ביצע שבה מהאכזריות המדינה
 השלווה דמותו שבין העצום ומההבדל מעשיו,

 שהוא מכיוון מעשיו. לבין לוי של והעדינה
 מאוד. קצר מישפטו היה באשמה, אז הודה

 הזמין שרטר, עוזי המנוח עוו־ר־הדיו התובע,
 בני־ המשותקת. סוזאן את ראשונה כעדה

 לסני־ בהפסקה פנו באולם, שישבו מישפחתה,
 אותה ושאלו בוטות, במילים לידסקי גורית
״מיפלצת". על להגן יכולה היא כיצד

 תחילת אחרי קצר זמן להתפטר ״רציתי
 הכביד זה בפנים. הייתי כבר אבל המישפט,

 בני־המיש־ בעיקר נפשית, מבחינה מאוד עלי
 אלי ושפנו באולם שישבו הקורבנות, של פחה

 בנפשו, לוקה שלוי אז חשבתי בהפסקות.
 לי נתן וזה הרופאים, של חוות־הדעת למרות

במישפט". עמידה כוח
 על השתלטה שתאוות־הבצע שחשב מי

 לקבל לה שגרמה והיא הנודעת, הסניגורית
 יתבדה. הזה, והקשה יוצא־הדופן התיק את

 סיפרה. התיק״, עבור פרוטה קיבלתי ״לא
 לסניגוריה שילם כי בזמנו טען שלוי למרות

מאו שילם לא שהוא מסתבר דולר, אלף 50
מה.

 הרבה לו ושיש כסף לו שאין סיפר .הוא
מכירת על־ידי לי לשלם רצה הוא חובות.

לידסקי פרקליטה
לסתזרית מיכתבי־אהבה
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 דרור של וחברתו אמו הקורבן. לוי, דרור את !
 את שייצגה היא כי שידעו מבלי אליה פנו |
 כאשר הראשון. במישפטו ״מזריק־הנפט״ ן

 על ללחוץ השתיים המשיכו זאת להם גילתה
 של ייצוגו את לקבל לידסקי עורכת־הדין |

דרור.
הנוד עורכת־הדין עם דרור של היכרותו

 לוי, דרור נאשם 1980ב־ רבת־ימים. היא עת
 בזל ברחוב זקנה ברצח שותפים, שני עם יחד

פלי עבר ללא צעיר אז היה הוא בתל־אביב.
 הוא ברצח. חבריו שני עם יחד והורשע לי,

באו ייצגה לידסקי נירה למאסר־עולם. נידון
האחרים. הנאשמים אחד את מישפט תו

על־ לוי דרור של עונשו כבר נקצב כיום
 הוא שנה. 22 על והועמד נשיא־המדינה, ידי

 וחצי שש בעוד עונשו ריצוי את לסיים עומד
שנים.

 מכלא לוי דרור הועבר אביו, מות אחרי
 כדי איילון, לכלא כלוא, היה שם באר־שבע,

 ללא לבקרו תוכלנה וחברתו, האלמנה שאמו
מיוחדים. קשיים

 ובין לוי, משה את הכיר איילון בכלא
 הם אמיצים. ידידות קשרי נקשרו השניים

 להתגורר ועברו ו״בני", ״אבי" לזה זה קראו
 נוראות מורסות שהחלו אחרי גם אחד. בתא

 לא הוא הצעיר, האסיר של בגופו פורחות
 גם ואיש־סודו. ידידו לתא, בשכנו לרגע חשד

 לוי משה של עברו את היטב שידעו הסוהרים,
 במעשיו. חשדו לא ״מזריק־הנפט״, כינויו ואת

 על שהרעיף האהבה ויחס המסור הטיפול
בו. חשד כל מחקו הצעיר ידידו

 הנפט״ ל״מזריק איפשרה הכלא הנהלת
 היו שבו לצילומים, במיפעל חופשי להסתובב

להשתמש היה יכול שבהם כטרפנטין, חומרים

 אבל אילנה. המנוחה, אשתו ושל שלו הדירה
 לא שוב אילנה, של בהריגתה שהורשע אחרי
 הרכוש היתה זו ודירה אותה, לרשת היה יכול

 לב לי היה ולא המיסכנות, הבנות של היחידי
 שר־ רק שכר־טירחה. לקבל כדי אותה למכור

 עבורי צילם הוא ולכן כד, על ידע התובע, טר,
 כדי המדינה, חשבון על המישפטי החומר את

מכיסי." הוצאות לי תהיינה לא שלפחות

★ ★ ★

 לסניגר לוי אז שלח מישפטו מהלך ף
 אליה וטילפן אהבה, מיכתבי־ שלו רית ^

 שנות־ 46 עליו שנגזרו אחרי אולם מהכלא.
 כבר לעירעור איתה. הקשר את ניתק מאסר,
אחר. סניגור עבורו הופיע

 נאשם הוא שבו השני, במישפטו כיום,
 דרור של לגופו מסוכנים חומרים בהזרקת

 תא, באותו איתו כלוא שהיה אסיר־עולט לוי,
מירוז. משה עורך־הדין על־ידי מיוצג הוא

 מיש־ בעת כי היום נזכר מירוז עורך״הדץ
 לעצמו חשב הנפט״ ״מזריק של הקודם פטו

 השתנה מה עליו. להגן מסוגל היה לא שהוא
 מוות של תוצאות היו ששם מפני ״אולי מאז?

שבמע החידוש אולי או השפיע. וזה ונכות,
 נראה אינו שוב היום הסליד, כל־כר שאז שים,

נורא. כל-כן־
 לא שהיא לידסקי מנירה השבוע ״שמעתי

 הקודם, המישפט עבור שכר־טירחה קיבלה
 עורן־־ אמר לשם־שמיים", עובד לא אני אבל
 גם יופיע אס בינתיים המתלבט מירח, הדין

 תום עד המעצר בעניין רק או עצמו במישפט
ההליכים.
היום לידסקי נירה מייצגת מפתיע באופן

 שייצגה רידסק׳, ניוה עוונת־הוין
 הראשון. במישבטו ■■מזויק־הנבט״ את

קורבנו את דווקא ביום מייצגת
אלון אילנה

לוי(משמאל) משד! נאשם
לכלה סיכתבי־אהבה
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 אחרי המירפאה, את לנקות וגם להזרקה,
מזרקים. להשיג היה יכול שם העבודה, שעות

★ ★ ★
בכ לוי דרור על שעברו שנים שע ך*  הוא וללמוד. להתקדם לו איפשרו לא, 4 ן

 היו וציוניו כיתות, 11 ניכרת בהצלחה השלים
 שהכיר חברה לו היתה .90ל״ מעל כולם

 בכל משכילה. צעירה במאסר, היה כבר כאשר
 מכיוון גם עליו להשפיע לוי משה הצליח זאת
 כתב דימיונית, כלה עבורו המציא הוא זה.

 והבטיח לדרור, לוהטים מיכתבי־אהבה בשמה
 פעם שבכל אלא גדולות. הבטחות בשמה

 לבקר כדי לכלא, לבוא אמורה היתה שהכלה
 אי־הופע־ להסברת חדש תירוץ צץ דרור, את
תה.

להתח כדי מאמץ כל עשה ״מזריק־הנפט"
 של לאמו כספים הבטיח הוא קורבנו. על בב

 אצל בביקור בחו״ל, האם היתה וכאשר דרור,
 לטלפן ״מזריק־הנפט״ הצליח בני־מישפחה,

 במכשיר־הטלפון בהשתמשו מהכלא, אליה
המירפאה. של

בהעב לידסקי עורכת־הדין מטפלת כרגע
 לכלא הקשה ן1א״ל מכלא דרור של רתו

 אינו הגופני מצבו יותר. קל שהוא ,1מעשיה
 הניתוחים מתוצאות עדיין סובל והוא טוב,

 ולבדיקות רפואי לטיפול זקוק הוא שעבר.
 בבקשת־ לידסקי מטפלת עוד תקופתיות.

הבק לנשיא־המדינה. בקרוב שתוגש חנינה,
 שסבל הנורא הסבל על בוודאי תתבסס שה

 היה והוא כמורסות התכסה גופו כאשר האסיר
 שאין בבית־החולים מסרו לאמו נואש. במצב

 להתאושש הצליח הוא אולם לחייו. תיקווה
 מנשיא־המדינה יבקש האסיר לאיתנו. וחזר

 קיים שאינו שקיבל, המיוחד בעונש להתחשב
המדינה. של בספר־החוקים


