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 אין א־שייך. שארם עד מאל־עריש הרצועה
 בברכה תתקבל זו רצועה שתוספת ספק לי

 אחר גוש כל או באר־שבע גוש מפקד ע״י
 הוא אבסורד אבל השטח. יימסר שלרשותו
מנט לפי מדיניים גבולות תתווה שממשלה

 גוש.״ מפקד של ליות
 ממשלת שאין תוקף בכל טוען ״אני •

 אפילו מסוגלת הנוכחי׳ בהרכבה ישראל,
ב במצריים. השינויים פשר את לבדוק
 וכל מדיני, שיקול כל הנוכחית, הנהגה
 דוגמה של תוקף מקבלים דיפלומטי, תכסיס

 ומקשי- המחשבה את המערפלת תיאולוגית,
 לא אם השאלה את נעלה ואז הלב. את חה

 דינמית הנהגה לישראל להעניק הזמן הגיע
יותר.'

משטרה
 שחרד השופט

האזרח לזכויות
 תפקידו את סיים חודשים שבעה לפני
 ב- המחוזי המשפט בבית ערעורים כשופט

נעצר כאשר רובין. מאיר השופט תל־אביב

 לאחרונה לקרוא לי ״נזדמן קידר: הסניגור
ל הדרך על דנינג הלורד של סיפרו אז

 השני כחוט שם שעובר לי וניראה צדק.
דע לתת חייבים המשפט בתי כי הרעיון,

 על גם אלא היבש, החוק על רק לא תם
 אם יעשו טוב — מתאים ובמיקרה הצדק,

 שיקולי פני על הצדק שיקולי את יעדיפו
 ג׳אק את לשחרר : השופט החלטת החוק.״

 התנגדות למרות האבל, לתקופת אבוטבול
המשטרה.

 של ערעורו :נוסף מיקרה פרובוקציה.
 חברים ומספר מורדוב מורדוב. יונתן אחד

הור שוטרת כאשר שפת־הים, ליד נאספו
השוט התחילה משסירבו, להתפזר. להם תה
שיר שלא בטלנים מכאן ״תלכו : לצעוק רת
 את סילקה התמרמרה, החבורה בצה״ל.״ תו

 הואשם נעצר, מורדוב בדחיפות. השוטרת
למאסר. נישלח שוטרת, בתקיפת

 בא־ הוכיח דבורין השופט בפני בערער
 מורדוב כי אלוני, משה עורך־הדין כוחו,
 בפסק־דינו ברגלו. פצוע צה״ל, נכה הוא
מ שהפרובוקציה לי ״ניראה :השופט קבע

 אינני ביותר. חמורה היתה השוטרת צד
ה פירוש אין אך המעשה, בחומרת מזלזל

חו לעצמה להרשות יכולה שוטרת כי דבר
הח־ הוא היא.״ בהתנהגותה גבול ללא פש

הסגיויזיה מקלם הטלויזיה מקלט

מחפש
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מערבי גליל — רמה כפר

י ו נ מ ה
 קיבלת

 חקבונך,
 נא ברע

בהקדם. אותו

דבורין שופט
למשטרה גבול ללא חופש יתכן לא

 לו שמורה השלום משפט בית בפקודת אזרח
 המשפט בבית מעצרו על לערער הזכות

 של תפקידו זהו שעות. 24, תוך המחוזי
 להגן הבא רגיש, תפקיד הערעורים. שופט

רו ביותר. עדינה בנקודה האזרח חירות על
 הוחלף שנים, מספר זה בתפקיד היה בין

 המשפט. בבית הנהוגה הרוטציה במסגרת
דבורין. חיים השופט נתמנה במקומו

 קפדני כמגן ראשון מרגע בלט דבורין
ב התייחס טענה לכל האזרח. זכויות על

רגו באווירה הדיונים את ניהל ראש, כובד
המשטרה. בקשות את לדחות היסס ולא עה,

 המיק- בין למעצר. הוכחות? אין
 חשוד של ערעורו היה שלו הראשונים ריס

ה בבית־משפט שנעצר זומור, ויליאם בשם
 בפני טענה התביעה ימים. לשמונה שלום

 בראש היה אחיו, עם יחד שזומור, השופט
טיפאני׳ס. במועדון שהתפרעה כנופיה

 בא־ הביא המחוזי המשפט בבית בעירעור
 קידר, אליהו עורך־הדין זומור, של כוחו

ב בארץ כלל היה לא שמרשו הוכחות
 המשטרה מתובע תבע הוא תאריך. אותו

שי לא זומור בו יחיד מיקרה על להצביע
 ענה התובע בטיפאנ״ס. שהותו עבור לם
 כך משום ודווקא — הוכחות בידיו אין כי

לחקרו. כדי אותו, לעצור מבקש הוא
 כלל חד־משמעי, היה דבורין של פסק־דינו

 דבר ייתכן ״לא : במשטרה נזיפה של נימה
 ראייה שאין אדם ״שיעצרו קבע. כזה,״
 הוא נגדו.״ שהעלו לחשדות לכאורה אפילו
במקום. החשור את לשחרר ציוה

 על־ הוצאז 12.11.70ב־ חוק. לא צדק,
 אז כיהן שעדיין רובין, מאיר השופט ידי

 נגד מעצר פקודת ערערים, כשופט בתפקידו
 בהחזקת שהואשם אבוטבול, ג׳אק אחד
 בקשת הגיש העצור ונשק. מזוייף כסף

 להשתתף שיוכל כדי — ממעצרו שיחרור
ב כבר התבררה זו בקשה אתיו. בהלווית

לתפקידו. שנכנס דבורין, השופט פני
השיב לבקשה. בחריפות התנגדה התביעה

 את שיחרר הערעור, לבקשת להענות ליט
מורדוב.

 התלונן אחר במיקרה סולדת. נפשי
 כך על בנק׳ בשוד שהואשם זוכא יצחק

ו — במעצר רבים ימים זה יושב שהוא
 שלו. האליבי את בודקים אין זאת למרות
ה את לבדוק המשטרה על ציווה דבורין
ש או אחר־הצהריים. באותו עוד אליבי

היום. למחרת זוכא ישוחרר
 נעצרו פצ׳אנים ויצחק פרובקביץ מרדכי

לי במועדון בריונות מעשי על יום, 15ל־
 בבית־ מעצרם את עירערו השניים לה.

ל בהחלטתו דבורין, קבע המחוזי. המשפט
 אחת בהזדמנות לא אמרתי ״כבר : שחררם

ה בריונות ממעשי נפשי סולדת כמה עד
 דעתי הבעתי גם לבקרים. חדשים נעשים

 שלום שופטי על־ידי הנפסקים שעונשים
 כדי בהם שאין פלא שאין קלים, כה הם

להרתיע.
של למעצר והצורך — לחוד זה ״אולם

ש התוצאה תהיה אחרת, לחוד. משפט פני
 כאלה עבריינים מענישים בתי־המשפט כאילו

 קודמות, הרשעות ללא החקירה. בשלב עוד
יח העוררים שיחדור כיצד רואה אני אין
נסתיי כבר שבעצם המשטרה, בחקירת בל
ל מוצדק שיהיה סבור אינני לגביהם. מה

במעצר.״ החזיקם
 ב־ נעצר חסין אליהו דחוק. בניגוד
ב עירער התפרצות, על השלום בית־משפט

 המקובל הנוהל על שם והתלונן מחוזי,
 קובעים אין לפיו המחוזי, בבית־המשפט

 שניתן צו־מעצר נגד ערער לשמיעת דיון
שעות. 48 לאחר אלא — שופט־שלום על־ידי

 להיפסק זה נוהג על :דבורין של פסיקתו
ה לחוק גמור בניגוד שהוא מאחר מייד,

 לאחר עירעורו את להשמיע לעורר מאפשר
 אדם ״אם שעות. 24 של מוקדמת הודעה

 שלא היה הדין שמן שעה במעצר יושב
קבע. חמור,״ די לכשעצמו זה — כך יהיה
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