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תורה
יייו
 לוז׳יד, (ג׳מיל) גמליאל שאף ימיו כל

 כשעבר — החליט לכן מורה. להיות )20(
 לוי דויד הרב של הישיבה ליד במיקרה

 כי — בתל־אביב עזרא שכונת בשכונתו,
 הישיבה של בדרדקים להרביץ השעה זו

הראשון. שיעורו את
 ואף המאוחרת, שעת־הלילה לו הפריע־, לא

 ילדי־ אל פנה הוא שתוי. שהיה העובדה לא
 אבינו יעקב בריחת בתיאור פתח הישיבה,

 רם. בצחוק פרצו הקטנים חותנו. מלבן
 הרים הוא יראת־הכבוד. מחוסר נעלב לוז׳יה
 על הפילו בשרי, יואב התלמיד את לגובה

 הכללים כל לפי — בעט אחר־כך הריצפה.
 של ברגלו — שלו המיוחדים הפדגוגיים

 את בקולב היכר, לסיום מתנה. יחזקאל
גבו. על כהן רפאל

 בוכים. החלו לצחוק, הפסיקו הילדים
 קולות את קודם ששמע ),18( שמיאן אליהו

 לא פעם ״אף השינוי. לפשר תמה הצחוק,
 הסביר כזאת,״ בשעה שם דלוק אור ראיתי

 לחדר־ עלה נוסף צעיר עם יחד אחר־כך.
 את הוציא הישיבה, ילדי 12 של המגורים

כלוט. שיכור לוז׳יה,
 המוזר ללילה בדיחות. שלוש־ארבע

 התלמיד של הסדין נוספת: תוצאה היתה
 הפרשה כל נודעה וכך נשרף, כהן רפאל
 לוז׳יה את שהעמידה ולמשטרה, לוי לרב
 תקיפה, פלילית, הסגת־גבול באשמת לדין

המש האשימה שמיאן את ים וגרימת־נזק.
 אחר,״ עם יחד למקום נכנס ״הוא טרה.
ה אחת על ״התיישב ,בכתב־ד,אישום נאמר

 שלא התלמידים את לשכנע ניסה מיטות,
התלמי לכיוון נעליים וזרק התפרע ילמדו,
דים.״

 הופיעו שצקי עדנה שופטת־השלום בפני
ליל על שסיפרו המוכים, הילדים שלושת

הר ומצחוק צוחק, היה ״לוז׳יה המיקרה.
 לא ״הוא אמרו. חזקות,״ מכות לנו ביץ

 שמיאן שיכור. היה הוא כי דבר, שום הרגיש
 השני בדיחות. סיפר רק כלום, עשה לא

 נעלי־בית. עלינו וזרק הרביץ איתו שהיה
 אנחנו הלכו וכשהם לבכות, התחילו כולם

 שנשרף וראינו התעוררנו ופיתאום נרדמנו,
הסדין.״

לוז׳יה שטות. עד אותי הביאו
את ״ראיתי האשמה. את הכחישו ושמיאן
טען להוציאו,״ ונכנסתי שיכור לוז׳יה

שה לי והראו לי קראו ״הילדים שמיאן.
 צחקו שהם להם אמרתי אז קצת, נשרף סדין

 לו ונפלה שיכור, היה והוא ג׳מיל, עם
מהיד.״ סיגריה אולי

 גם בשתיקה. בהר זאת, לעומת לוז׳יה,
 וחד־משמ־ קצרה בהצהרה הסתפק במשטרה

 הביאו כי שום־דבר מוסר לא ״אני :עית
שטות!״ על אותי
 פסק־הדין, את השופטת חרצה בטרם אך
שי הייתי כי אשם, לא ״אני :לציין ביקש

 מה לי אין לכן עשיתי. מה ידעתי ולא כור
 לא הוא — שיכור הוא בן־אדם אם לדבר.

עושה.״ הוא מה יודע
 בזכותה טיעונו. את קיבלה לא השופטת

 את הרשיעה אשמה, מכל שמיאן אליהו את
זיכ ובתקיפה, בהסגת־גבול לוז׳יה גמליאל

הוכחות. מחוסר מגרימת־נזק, אותו תה
 עד גזר־הדין מתן את דחתה בטרם ואז,
 כי התברר מקצין־מיבחן, תסקיר לקבלת
 לזכותו ; וכלל כלל שד,־תמים איננו לוז׳יה

 נזקפים בישראל מחנך להיות השואף של
 גניבה, התפרצות, על קודמות הרשעות דפי

והסגת״גבול. רשות, בלי ברכב שימוש

משפט
טלפוני אונס

מ ב תו כ י ו ג י ס

 מתבקש כתובתו את לשנות המבקש מנוי
 על־מנת מראש, שבועיים על־כך להודיע
החדש למען העתון במשלוח עיכוב למנוע

 אזרחים ולהפחיד להטריד מוזרה שיטה
המשט לטענת שעבר, בחודש מצא שלווים

רום. יצחק רה,
 אחר־הצה־ שעות כל במשך ,27.2.69״נד
 בדרך ״הטריד המשטרה, נציג טען ריים,״

ה בת את לאנוס שעומדים וטען הטלפון
מתלונן.״

 אך רוס. השיב הזד״״ כדבר עשיתי ״לא
 לא בחר רפופורט בורים שופטיו־,מעצרים

ל אותו לעצור ציווה דיברתו, על לםמ־ך
 — ואיך — אם לברר כדי ימים, שישה
 ועל- ,ד,טלפוני האונס להתבצע היה צריך

מי. ידי


