
דולינגר. !גבי הוא הלא־מאושר שהאב אומרת היא בת. יש אנגיל לשרה

 בשביל למזונות. פסק־דין מבקשת אוגיל שרה
 איר מוות. גזר־דין להיות עלול זה דוליוגו־ וגב■

התחתון? השל□ ע□ פרוון־הצמרת הסתבר
אלון •לוה א
ב־ ישבתי שנים עשר עבריין. ני ^

/ / ( בו היתה באמת היא אילו בית־סוהר. \
אנ שימעיה אמר אותה!״ הורג הייתי בי, גדת

 ,1982 בינואר הרבני, בבית־הדין לדיינים לג
 שרה את שנית לשאת היתר ביקש כאשר

 קצר זמן בחופזה התגרשו שהם אחרי לאשה,
 בגרו כי השניים טענו הגט לצורך לכן. קודם

 שרה שאם לדיינים הסביר ושמעיה בבן־זוגם,
אותה. יהרוג — בו תבגוד

למ מתחת רימון־יד התגלה שנה חצי לפני
 בבת־ים המתגוררת אנג׳ל, שרה של כוניתה

 הנאשמים שמעיה. של בתו שאיננה בתה, עם
 בעולם־התח־ דגי־רקק צעירים, הם במעשה

הם אבל שרה. את כלל מכירים שאינם תון,

 שישבו מכיוון שמעיה, בעלה, את מכירים
בכלא. איתו

 רובץ למילכוד־המכונית שהמניע למרות
 במישטרה, נחקר לא הוא הבעל, של לפיתחו

טו עד־המדינה בפרשה. לדין עומד אינו והוא
 צדיק, מאיר על־ירי לו נמסרו שהרימונים ען

 אצל מיימון, רינה חברתו, עם יחד שביקר
 נעשה המילכוד בבוקר. בשבת בכלא שמעיה
בערב. שבת באותה
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 לפני שרה, של בתה שנולדה ץץאז
ה, שנ  מאוד, כועס ששמעיה לחישות היו ^/

היה שהוא ברור ובילדה. בשרה לנקום ורוצה

דולינגר

דולינגר של חנותו
בריא! לא מאוד

 הברנש על ידיו את להניח מעונין מאוד
 מצידה, שרה, ילד. לה ועשה שרה עם ששכב
 היא הגבר. של זהותו על בקנאות שמרה
 צרפתי, הוא שאבי־בתה למתעניינים סיפרה
בחו״ל. פגשה שאותו

 כאשר גדולה הפתעה כן, על זו, היתה
 תביעת־מזונות להגיש השבוע שרה החליטה

 כאבי־בתה. ולזהותו דולינגר, צבי הפרוון נגד
 אמר חוזה,״ עליו להוציא רצתה היא ״אולי

 שמעיה את היטב המכיר אדם להשלם־הזה
שרה. לבין שבינו היחסים ואת

 את שהגישה דורון, אסתר עורכת־הדין גם
 דורון, הסכנה. על ידעה שרה, של תביעתה

 חככה בישראל, החריפות מעורכות־הדין אחת
 עם להתקשר ניסתה ואף רב, זמן בדעתה

 את ולמנוע להסדר איתו להגיע כדי דולינגר
 עורך־ ועם איתו אחדות ישיבות התביעה.

 כן ועל תוצאות נשאו לא גוטמן, אהוד דינו,
התביעה. הוגשה
 ודולינגר שרה הכירו כתב־התביעה פי על

 ששרה לאחר מייד שנים, חמש לפני זה את זה
 הורשע שבו הכפול, הרצח מאשמת זוכתה

 התפתחה בחדשזת. ככתבת ועבדה שמעיה,
עמוקה. ידידות ביניהם

באש לכלא, שרה נכנסה 1984 בנובמבר
 באחת שנים. לשלוש ונשק, סמים החזקת מת

 במיקרה, בדולינגר פגשה מהכלא החופשות
חודש. והקשר

לחופ הפרוון בא 1987ב־ שוחררה כאשר
לרו הפכה הידידות בבת־ים. בבית־אמה שה
 השישי בחודש היתה כאשר הרתה. ושרה מן,

 מאהבה אותה לקח ,1988 ביוני להריונה,
 ושרה קשה, היה ההריון ביוון. לחופשה
 לשלום מאוד ודאגה פעמים־מיספר אושפזה
 ההריון, במהלך אותה זנח לא דולינגר היילוד.

 בבית־החולים נוכח והיה מדי־יום לבקרה בא
הלידה. בזמן

 דולינגר לה פתח להתפרנס, לה לעזור כדי
ברעננה. לבגדים בוטיק

 רבה וסחורה הבוטיק, נפרץ השנה בינואר
אלף 13 לשרה שילמה חברת־הביטוח נגנבה.

 חובותיה, את כיסתה היא הנזק. תמורת ש״ח
מתגו שרה מקור״פרנסה. לה אין שמאז אלא
 ואינה עובדת האם אמה. אצל הילדה עם ררת

 וחייהן קטנה, הדירה בתינוקת, לטפל יכולה
נוחים. אינם יחדיו הנשים שלוש של
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 שרה הפסיקה אחדים חודשים פני ך•
 שראתה מכיוון דולינגר, עם יחסיה את /

 לשני ואב נשוי הוא הפרוון תכלית. להם שאין
 יש שליחסיהם ראתה לא ושרה קטנים, ילדים
 אותה, לפרנס דולינגר הפסיק מאז עתיד.

התלב הרבה אחרי .,חסרת־כל נשארה והיא
התביעה. את להגיש סוף־סוף החליטה טויות

 טרם לאט, עובד שבית־המישפט מאחר
 עורך־דינו לדולינגר. תביעת־המזונות הגיעה

 לראות מחכה הפרוון כי הזה להעולם אמר
שיגיב. לפני כתב־התביעה את

ש אנג׳ל, שמעיה יושב בודד, בתא בכלא,
 אהבתו עצמו. את ואוכל למאסר־עולם, נידון

 הם לכל. ידועה היתה היפהפיה לשרה הגדולה
 העולם־ של המלכותי ״הזוג בעיתונות כונו

אותם. ולצלם עליהם לכתוב הירבו התחתון".
 שהחלה קצרה, היכרות אחרי נישאו הם

 עבדה שם בכיכר־האתרים, פיקוקס במועדון
כבארמנית. שרה

 פנו הסתכסכו, הנישואין אחרי קצר זמן
 לגט וזכו רעותו את איש השמיצו לרבנות,

מיידי.
 רצינו לא להתגרש, רצינו לא ״למעשה

 ועצבים, רוגז בשעת אבל הסוף. עד ללכת
 במהירות התגרשנו חיצוניים, גורמים ובעזרת

ילדו מתוך נעשה המעשה ישר. והתחרטנו
 מעומק־ מצטערים שנינו ואנו וטיפשות, תיות
 אחד אוהבים אנו שנית. להתחתן ורוצים הלב
 מבקשת אני לזה. גושפנקה ורוצים השני את

 בבקשתה שרה אז כתבה בדחיפות,״ להתחתן
החפוזים. הגירושין אחרי להיתר״נישואין,

 הם השניים. של באהבתם התחשבו הרבנים
 שהיתה בזה, זה בגדו שלא גירסתם את קיבלו

הגט. את במהרה להשיג כדי אמתלה רק זו
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