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החוק. בפני שווים האזרחים כל
אומרים. כך

סהר. ויחזקאל חסידוף חי ששמם שווים, אזרחים לשני קרה מה וניראה הבה
להעיד נקרא זה בתפקיד ישראל. מישטרת של הכללי המפקח היה סהר יחזקאל מר

 ברת בה! שהזכירוהו פרטיים, אזרחים של קבוצה נגד בן־גוריון עמוס שהגיש במשפט
 בפח להפיל התכוון זו שבועת־שקר על־ידי בשבועה. זו בעדות שיקר סהר מר שלהם.

 וכן/או לבית־הסוהר להישלח עלולים האזרחים היו מכך כתוצתה האזרחים. אותם את
חומרית. מבחינה להתרושש

סהר. מר של פשעו היה זה
 שהוכיחה חליפת־מכתבים, הגיעה לידיו במשרד־המשפטים. ארכיבר היה חס-דוף חי מר

 העונש מן סחר מר את להציל כדי קנונייה עשו בכירים קציני־מישטרה של קבוצה כי
 פירסומם הזה. להעזלם אלד, מכתבים מסר חסידוף חי בקלקלתו. שנתפס אחרי לו, שהגיע

המזימה. את סיכל
חסידוף. חי של פשעו היה זה
ולקנס י, א נ ת ־ ל ע מאסר חודשי לתשעה נידון הוא בדין. הורשע סהר יחזקאל מר
מקופת קיבל הוא אחד. יום אף בבית־הסוהר לשבת נשלח לא הוא ל״י. 5000 בסך

 15 הרוויח סהר שד,מיליונר כך — משפטו לניהול לירות אלף 20 בסך תרומה המדינה
הקנס. ניכוי אחרי המדינה, מקופת לירות אלף

השופט על־תנאי. לא — חודשיים של למאסר נידון הוא בדין. הורשע חסידוף חי
 הפקידה את למאסר, לא אך ל״י, 500 של לקנס שדן חריש מר אותו — חריש מר היה

 גם (משמע, ל״י. 9000 הרתיחה וכך למשפחתה, הפיחות סוד את שגילתה הממשלתית
 אף קיבל לא חסידוף חי הקנס). ניכוי אחרי ל״י, 8500 העסק מן הרוויחה פקידה אותה

המדינה. מקופת אחת פרוטה
 עצמו את מסר השבוע זה. עירעור נידחה ־שבועיים לפני עירעור. הגיש חסידוף הי

למאסר: בדיר תמונתו, זוהי לבית־הסוהר. והובל המישטרה, לידי חסידוף חי

 נחמדות במסיבות נעימות שעות סהר יחזקאל מר בילד, שבוע, בכל כמו שבוע, אותו
 תמונתו זוהי ונערי־החצר. הבכירה הפקידות של כבן־התפנוקים הגבוהה, החברה של

עליו: טוב כשלבו האלה, המסיבות באחת בתצלום), (שמאלי
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