
 השוטר מיהר שכנה, אצל תכשיטים כשגנבו
הב אותו, שיחררתי אני דויד. את לעצור
 הוא אך לחקירה, שיחזור במשטרה טחתי
לחזור.״ סרב

ל שוטרים שלושה ״באו האם: המשיכה
 ומתקן בחצר יושב כשהיה אותו, עצור

 בגרון אחד בפה, לו תפס אחד אופניים.
מת. הצעיר בראש.״ מכה לו נתן ואחד

ה מיררה לבור,״ נפל כי כתבו ״בעיתון
 בור. אין שלנו בבית ״אך בבכי. האם שבוע

דויד.״ את אותו, הרגה המשטרה
האחרונה. תקוותה את איבדה עטירה

משטרה
בשרשרת מעצרי□

זכר, ביקרו, הפצה לא שהמשטר־ עציר
 בש־ לחקירות גרועים, לתנאי־מעצר כה עד

 מסוג טירדות ולשאר מאוחרת, עת־לילר,
 שהיה מה כל חייו. א; למרר שנועדו זה,

בסב לחכות כזה: במקרה לעשות עליו
בערבות. לשיחרורו לנות

מספי אינה הסבלנות כי הסתבר השבוע
עצי להחזיק שיטה גילתה המשטרה קה.
 ציווה שבית־המשפט לאחר גם כחוק, רים

בערבות. לשחררם
)25( סייק יוסף השני. אוזרי אחד

 הראשונה בפעם פלילי. עבר בעל היה לא
 בנהיגת כחשוד שבועיים, לפני נעצר בחייו

 לבית־ למחרת הובא הוא רשיון. ללא רכב
בערבות. שוחרר לעברות־תנועה, המשפט
 בנין את לעזוב הספיק לא סייק אבל

 נעצר הוא יהודה־הלוי. ברחוב בית־המשפט
 בדים לחנות בפריצה כחשוד במסדרון,

ל״י. אלף 15 של בשווי סחורה וגניבת

מיסה עמידה אם
שאין — בור? כ

 בית־משפט אל סייק הובל שוב למחרת
גם אבל לחקירה. . הפעם נעצר השלום,

 המעצר ימי בתום השופט, אל כשהובא
עלה לא בערבות, ושוחרר לו, שנפסקו

 הוא בית־המשפט. בנין אח לעזוב בידו
 פריצה באשמת הפעם במקום, בו נעצר
בנם־ציונה. חשמל לצרכי לחנית

 השופט, אל סייק הובל שוב למחרת
בידו עלה לא שוב אבל בערבות. שוחרר
 במקום, בו נעצר הוא מהחופש. להנות
בר היהלומים שוד בביצוע כחשוד הפעם

.0445 הזה (העולם ביד־אליהו שונצינו חוב
 לא כי מקווה לנם, כייק מחכה עתה
 בהן התחתון, העולם של פעולות נותרו

להאשימו. המשטרה אנשי יכולים

אד□ דרכי
המשיח •מות
 אבל המשיח, לבוא מחכים יהודים דרבה

 חנה כמו הצחורה לאתונו מצפים מעט רק
הירו הישישה של שכנה כי ).70( בגילמן
 השם ירצה אם כי לה, הבטיח שלמית

 ל״י 3000ב־ תזכה היא יבוא, והמשיח
ותקילין. מבין

שנ לפני עקרוני. כאופן חותם ?א
 לשכנה, ל״י 3000 הישישה הלוותה תיים
המ שמיים, ירא יהודי ),60( זליג פנחס
ביותר. הגדול החשדן בלב אף אמון עורר

 לו שתלווה בנה גם ממנה ביקש השבוע
 הלוותה היא כי לשמוע נידהם כסף, סכום

לשכן. חסכונותיה כל את
 שיחזיר ביקש השכן, אל מיהר הבן

 ״אין בסירוב. נענה אמו, של כסכה את
 סירובו. את נימק פרוטה,״ עכשיו לי

שיח ממנו תבע בנקל, ויתר לא הבן אבל
הש תשובת חוב. שטרות על לפחות תום
שטרות.״ על חותם לא אני ״עקרונית כן:

הש של בביתו הישישה הופיעה למחרת
 היתה הפעם ליבו. על לדבר ניסתה כן,
״כש יותר. משכנעת תשובה זליג בפי

 את השם, ירצה אם אחזיר, המשיח יבוא
 הבטיח, האחרונה,״ הפרוטה עד חובי, כל

הישישה. את בכך שיכנע
 הבשורה את לבנה לבשר מיהרה היא

 תוכל בקרוב כי לו הסבירה המשמחת,
 מרבה היא בנתיים ל׳״־. 3000 לו להלוות

 קץ את האפשר ככל לקרב כדי בתפילה,
המ לבוא בימנו, במהרה ולזכות, ודמין
החוב. ולפרעון שיח

משפט
מותר בכלא
 בית- של בחללו השבוע שריחפה השאלה

פשו היתר, לא בתל־אביב המחוזי המשפט
 השופטים לשלושת ראש כאב הכבה טה,

בדין. שישבו
יח בקיום אשם נמצא שהנאשם לאחר

 ,15 בן קטין עם ד,'מו־סכםואליים סים
 נציג כי במיוחד. חמור לעונש צפוי היה

 גליון את השופטים בפניי הציג התביעה
 נידון כי צויין שבו הקודמות, הרשעותיו

אשמה. אותה על קצר זמן לפני
 ישעיהו עורך־הדין הנאשם, של פרקליטו

 מרשו, של בתיק נוספת פעם עיין לויט,
 בין בוצעה הקודמת העבירה כי גילה

 בית־המשפט כי טען הוא הכלא. כותלי
 השוררים המיוחדים בתנאיב להתחשב צרי־

זה. מסוג מיניות סטיות המולידים בכלא,
 בה התחשב זו, טענה קיבל בית־המשפם

 הנאשם, של דינו את השבוע כשגזר
ארבעה יחסית: קל עונש עליו הטיל

על־תנאי. מאסר ושנה בפועל, מאסר חודשי

חוק
מעצמו הגונב
 בבית־משפט לדיון, השבוע שעמדה הבעיה

 ראשון ממבט נראתה בבאר־שבע, השלום
 ממקום־ בגניבה נאשם אדם ביותר. פשוטה

 כחברת־ רשוס זה מקום־עבודה עבודתו.
עצמו. הנאשם בבעלות היו שחלקן מניות,

בג הנאשם את איפוא, האשימה, התביעה
 של השני בחלק שהחזיק משותפו, ניבה

 על־ גניבה החוק: בלשון החברה. מניות
עובד. ידי

 תתל־ עורך־הדין הנאשם, של פרקליטו
 במיפרי־חוק חיטט הניגמן, יעקב אביבי
 המאה מן בתקדימים בין־השאר עיין ישנים,

.1870 משנת מעניין תקדים גיל־ שעברה,
 מסתמך התקדים פלומון נגד סלומון

 אנגלי יהודי שהפך עקרוני, פסק־דין על
 חברת של העיקרי לנושה סלומון בשם

 עצמו ושהוא הרגל, את שפשטה מניות
בראשה. עמד

 כי טען זה, פסק־דין על הסתמך הגיגמן
 מחברה בגניבה מרשו את להאשים אין

בה. שותף היה עצמו שהוא
 בגניבה, במשטרה הודה שהנאשם למרות

 הצליחה לא סתום, למבוי' התביעה נכנסה
 על־ שצוטט לתקדים נגדית טענה להביא

 סעיף את להחליף נאלצה היא הניגמן. ידי
 על־ לגניבה עובד על־ידי מגניבה האשמה

 בידיו. שהופקד בפיקדון שמעל אדם ידי
יותר. קל לעונש הנאשם עפוי עתה

י ח ה
 סירב בתל־אביב, מידים. ללא 9

 נגד פקודת־מעצר להוציא שלום שופט
 יפריע שיחרורו כי טענה שהמשטרה אילם

 הוא והעצור מאחר כי הסביר לחקירה,
עדים. על להשפיע אפשרות כל לו אין אילם,
 שני נעצרו ברמלה, לאוזן. מפה •

 קטטה באשמת המשטרה על־ידי צעירי־ם
 מפיו הוציא שהאחד לאחר ציבורי, במקום

 אגרוף, במהלומת שניים שתי השני של
הת כדי תוך חלש, שזה כך על כתגובה
אוזנו. תנוך את כתשות,

 בנתניה שומע. ודא רואה לא 6
 מאזיניה קהל את קול-ישראל הנהלת הזמינה
המקומי. העוזרים במועדון לאסיפה

 לכד בתל־אביב למשלוח. ארח ס
 מקומית, למרפאה שחדר צעיר פורץ ישיש
 משטרה הזעיק ניילון, בחוטי אותו קשר

כחבילה. ארוז אותו לה ומסר
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הפוליטכנית המכללה
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