
במדינה
)14 מעמוד (המשך

 מגילת של לעקרונות נאמנה ותהיה פון...
 המאוחדות.״ האומות

 יעקוב נתקלים מקום בכל לא פוחדים.
מפ מכך, יותר אבל אוהד. ביחס וחבריו

 ״מה הוא: מספר הפחד. — ליעקוב ריע
 הרבה של פחדם היה ביותר אותי שהפתיע
 מזדהים שהם אמרו הם לחתום. תלמידים

 שהם בפירוש הצהירו אבל — הרעיון עם
לדע נוראי הכי הדבר זה לחתום. פוחדים

ב דרכם בתחילת צעירים, אזרחים : תי
לח פוחדים — דמוקרטית במדינה חיים,
בה.״ מאמינים שהם עצומה על תום

משפט
תמיד לא

מקדימין זריזין
 סמים במכירת כחשוד נעצר לוי יצחק

 בתל־אביב, המחוזי בבית־המשפט לקטינים.
 בייסקי משה צלטנר, זאב השופטים בפני

ומש לוי, הודה לא וולנשאט, ושולמית
 שהופיע מאחר עדויות. להבאת נדחה פטו
 עורך־דיו השופטים לו הציעו סניגור. ללא

 כי אמר סירב, לוי בית־המשפט. מטעם
משלו. עורך־דין יביא

 הבאה. הישיבה התקיימה שבוע, לאחר
 עורך- לעצמו להשיג הספיק לא לוי יצחק

 עוד בזה. להתחשב סירב בית־המשפט דין.
 שיוחס בחשד אשם לוי נמצא יום באותו

 בפועל. מאסר שנות לשש נידון לו,
ל. ;גרם שעבר בשבוע עירער. לוי עוו

(

ביארין שמיניסט
המצפון חופש למען

 השופטים בהרכב העליון, בית־המשפט דן
 כהן ויצחק ויתקון אלפרד זוסמן, יואל

ליצ עוול שנגרם למסקנה הגיע בעירעורו,
 האפשרות לו ניתנה לא כאשר לוי, חק

 ובית* בוטל, גזר־הדין עורך־דין. להביא
 חוזר, משפט לקיים ציווה העליון המשפט
אחר. שופטים בהרכב

תל־אביב
כוח

הכוח
 התל־ בפאב האורחים אחד נאלץ מאז
מת בבריון ולירות אקדח לשלוף אביבי
 כי היה נדמה חודשים, חמישה לפני פרע,

להש שיבחרו לפני פעמיים יחשבו בריונים
החב של הליליים הבילוי במקומות תולל

התל־אביבית. רה
 בזמן זמן. הרבה הם חודשים חמישה

 אותו, ופצע בבריון שירה האיש נאלץ הזה
 ל״י. אלף 25 של בסכום פיצויים לו לשלם

 אבל לכך. אותו חייב לא בית־משפט שום
 לאזרח הבהירו הפגוע הבריון של חבריו
 תשלם שלנו, בחבר ״פגעת שירה: האמיץ

 לא אנחנו יורים, כשאנחנו כי פיצויים, לו
 הרמז.׳ את הבין האיש כמוך.״ מפספסים

עצ על המחזה חזר השבוע הבריונים. גם
אחרת. במהדורה מו,

״ חרה ״חתיכת  סיפק התפאורה את ג
ב הטיילת, שעל התל־אביבי הפאב הפעם

לי בשעת סגל. ודב פרדריקה של ניהולם
 פיקוד שאלוף אחרי קצר זמן מאוחרת, לה

ה את עזב שרון, אריאל האלוף הדרום,
 לפאב, נכנס שקט, בילוי בתום מקום

 לשם העונה טיפוס בחתיכה, מלווה כשהוא
ישראלי. דן

 רוח, קור על שמר עוד הראשון בשלב
 קולנית היכרות וערך השולחנות בין עבר
 התגעש קצר זמן תוך אבל האורחים. עם

 קפץ להרגיעו, סגל דב כשניסה האיש.
 בהינף הבר, לדלפק מעבר השרירים בעל

 בקבוקי שורת וניפץ הפיל אחד בקבוק
 ואחר- באולינג, בובות היו כאילו משקאות,

 לחרף התחיל בידו, שבור כשבקבוק כך,
 העומד הפלישתי גוליית היה כאילו ולגדף

ישראל. מערכות מול
 כי ידעו נסיון, מלומדי במקום, האורחים

 מישטרה מישטרה. להזעיק לנסות מה אין
 בתל־אביב כאלה ובשעות כאלה למקרים

 האיש את להרגיע ניסו הם קיימת. אינה
 שהיה חפר, חיים המשורר ובנחת. בטוב

 על ראסיה מייד ספג המרגיעים, מראשי
 דן, אורי העיתונאי מהזירה. והסתלק חוטמו
 :המשתולל הבריון כלפי לצעוק שהעז

 את מייד להפגין נאלץ חרה!״ ״חתיכת
 מומחים שלדעת מהירה, בריצה יכולתו

באולימ גם נכבד הישג לו מביאה היתד.
מינכן. פיאדת

 וטוב- שמח מונית, הבריון הזמין אז רק
 הפליג עליו, נשענת שלו כשהחתיכה לב,

אחר. במקום הלילה את להמשיך
 ה- של האפילוג כראש. ברזל מוט

 בתחנת התרחש התל־אביבית טרגיקומדיה
 הגיעו לשם תל־אביב, בצפון המישטרה

השו תלונה. להגיש דן ואורי חפר חיים
 מבקש ״אני אותם. זיהה לא התורן טר

ותע עדויות תגבה למקום, ניידת שתשלח
חפר. תבע חקירה,״ רוך

 השיב שוטרים,״ לי אין ניידת, לי ״אין
השוטר.

חפר. תמה ו״ עכשיו מבלים הם ״איפה
ל מגיע ״אני השוטר, הזהיר ״אדוני,״

שלי.״ הסבלנות גבול קצה
 רק תלונה. לקבל השוטר הסכים לבסוף

נצי הם לפניו העומדים כי הסתבר.לו אז
לוק לא אתם למה ״תשבו, העיתונות. גי

יחסו. את השוטר שינה כסאות!״ חים
 חשב התלונה, סרטי כל את שרשם אחרי
 הצעתו את לבסוף וסיכם וחשב, השוטר

ה: מסוג בעיות לפיתרון  אחד אף ״למה ז
בראש?״ לו ונתן ברזל מוט לקח לא מכם

חיים דרבי
נישואין
המישטרה בחסות

הער באחד שהוזעקה הניידת, שוטרי
 יפו, של ימה חוף אל שעבר בשבוע בים

 אוטומטי, מנשק ארוכים צרורות למישמע
ה מקור את איתרו כאשר לרווחה נשמו
רי:  לא גופה, שום נמצאה לא בשטח י
ה על שם, היו בסך־הכל, שוד. כל בוצע

 שירו גבריות, דמויות שתי האפל, חוף
ל שבידיהם מהעוזים מטחים בשצף־קצף

השחורים. המים תוך
 את לעצור ירדו השוטרים כים. מירדן?

 כזרי- נתגלו אלה אולם הספורטאים, שני
 החוף, במעלה ונעלם חמק אחד יותר. זים
 נמוג למים, זינק השני היום. עד נמצא לא

באופק.
הליקופ שנלכד. השחיין דווקא זה היה

 אותו, לאתר הצליח שהוזעק מישטרתי טר
שרתון. לחוף סמוך שעות, לאחר

 התל- שופט־השלום בפני הובא כאשר
בהח יי השחיין הואשם לוין, דב אביבי

 סברת כחוק. שלא בו ושימוש נשק זקת
שוד. למטרות :המישטרה
 ציווה המישטרה, לבקשת נעתר השופט

לאפ כדי ימים, לעשרה החשוד את לעצור
 למיטווח הסיבות את לחקור למישטרה שר

הלילי.
קט בעייה התגלתה שאז אלא להריון.

ב גם פעיל חינו שהחשוד הסתבר נה:
 ועליו לילה, ספורט של נוספים תחומים

 הכניס אותה קטינה, עם ולהתחתן למהר
שו בפני להתייצב עליו כך, לשם להריון.

 לנישואי האישור את לקבל כדי אחר, פט
והו הכלה בפני שם יופיע ״אם הקטינה.

 שוטר,״ ובלוויית באזיקים כשהוא ריה,
אלו משה עורך־הדין הסניגור, בלהט טען
ולמשפח לכלה נוספת בושה ״תיגרם ני,

 לשחרר הסניגור ביקש כך, משום תה."
בערבות. מרשו את

 החשוד פשרה: מצא אך סירב, השופט
 ייצא הגדול וביום למעצר, בינתיים יישלח

 בלש מלווה אזיקים, ללא גורלו לקראת
אזרחית. לבוש

 לאפ לא כדי לפיתזום, נאסר שמו *
הקטינה. כלתו זיהוי שר

 שוטו, מיויות שנחוג צעיר שד אביו
בני?״ את לי גמרתם ..למה זועק:

 העו־ רצף מוסאייל, זכריה של חיו ^
 שבוע. לפני נפטר צה״ל, בשרות בד ^
 מתימן לארץ שעלה זכריה, היה יום יום

 שעריים בשכונת מביתו יוצא ,1938 בשנת
 לשבת כדי משען, למושב ונוסע ברחובות

ש החמישי ביום שמת. אחיו על שבעה
 לביתו, זכריה חזר האבל, תום עם עבר,

 המתינו ביתו ליד שעריים. שכונת בקצה
סמלים. ושני משטרה קצין לו

תר?״ קוראים ,מה אותי שאלו ״הם  או
 זכריה.״ :״אמרתי סיפר,

 הקצין. אמר נפצע?״ שבנך יודע ״אתה
 נפצע?״ איפוא נפצע? מה נפצע? ״איך

זכריה. נדהם
 שוטרים.״ בו ״ירו הקצין. אמר ״נפצע,״

 האב. שאל ?״ קשה ״נפצע
 הקצין. אמר קשה,״ נפצע ״כן,

 ״אתם לקצין, זכריה אמר אמת,״ ״דבר
 אותו?״ לי גמרתם עליו? גמרתם

ל הקצין ניסה תתרגש,״ אל ״תראה
 הזקן. האב את הרגיע

 האב. אמר ״דבר!״
 אני...״ ״לא הקצין, אמר ״תראה,״

 האב. תמה נהרג...״ אומרת ״זאת
 נהרג.״ ״כן,

?״ ״איפור.
 לבן־זכאי...״ ״בדרך
 עכשיו?״ נמצא הוא ״ואיפה

 עלה הקצין, אמר קפלן,״ ״בבית־החולים
ונסעו. הסמלים עם המשטרה מכונית על

ל שרה, האם, את הזמינו אחר־כך
 לא סליחה, ביקשו ״לא המשטרה. תחנת
 בכור יוסף, אומר דבר,״ שום לה אמרו
 לחתום. לה ואמרו פתק לה ״נתנו בניה,

חתמה. ולכתוב. לקרוא יודעת לא היא
 הגופה את לזהות לאבו־כביר, אותה שלחו

מוסאייל.״ משה הוא. זה ראתה בנה. של
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* ה * מ- אחד ^ כן מופאייד, ש
על שנפוצו זכריה, של ילדיו שמונת

 לתל־ בלילה יצא האחרון, הרביעי ביום
 שעריים, משכונת חבר עם לבלות אביב

מכו להודיע, בלי לקחו, ).24( קהא דוד
 וחונה דוד, של לגיסו השייכת סוסיתא נית

 ליד קהא, דוד של אחיו אצל כלל בדרך
רשיון. להם היה לא אבל גנבו, לא ביתם.

 שב־ לנערות צופית מוסד ליד בלילה,
 סולימן, אסתר מכוניתם. נתקעה יבנה,

 ■מר •משה את דאתה ראשון־לציון, תושבת
 דלק ג׳ריקן עם עומד בלילה, באחת סאייל
או הכירה גהה. כביש בהצטלבות בידו,

 ויצא נתקעה, שמכוניתו לה סיפר תו.
למכוניתו. עד אותו לקחה דלק. להביא

 לפנות שלוש שעה בסביבות אחר־כך
 מיש״ מחסום ליד שוטרים שני דאו בוקר,

 לנס-ציונה, יבנה בין בדדך שיגרתי טרה
כש ודוד. משה של מכוניתם אודות את
 כנראה חששו המחסום, את השניים ראו

 סובבו רשיון. ללא נהיגה על יתפסו כי
השוט אחד להימלט. וניסו המכונית את
 על עלה שני המחסום. ליד נשאר רים
 ליד שנמלטה. המכונית אחרי ורדף ג׳יפ

 נטושה המכונית את ראה בן־זכאי, מושב
 ונמלטו מתוכה קפצו שניים פרדס. ליד
 אחריהם, השוטר נכנם הפרדס. תוך אל

 אמד המישטרה, טענת לפי באקדח, חמוש
 כאילו מתכתי. קול נקישה. קול ששמע
 בלבד. אחת אחת. ידיה ירה נשק. דריכת
 דבר. ראה ולא שמע לא והקשיב, האזין

והסתלק. לרכבו חזר
 וחצי ארבע השעה בסביבות אחר־כך,

 לעבודה, בטנדר שנסעו פועלים ראו בבוקר
 בתחתונים לבוש הכביש, על שוכב איש

 שם יבנה. עד אותו לקחו בדם. ושטוף
 לקחת יכולים ״לא בית־הקפה. ליד עצרו
ל ״ממהרים אמרו, לבית־חולים,״ אותו

אבטי סככת בעל קקון, מחלוף עבודה.״
 מוסאייל משה על החסות את קיבל חים,

ה לבית מתחת כדור חטף הוא הפצוע.
הנקב. מתוך לקלוח הפסיק לא הדם שחי.

 אינם והאב האם הרום. בית הארץ. כל פני
 טעוני הילדים, שנים. זו עם זה חיים
 משה. גם למוסד. ממוסד היטלטלו סעד,

 שנה חצי אחרי לצה״ל. גויים 18 בן
 מאז נאמר. כך בריאות, מטעמי שוחרר,

 כ־ קטן תיק ושם פה בנין. כפועל עובד
 ״הוא תפוח. מגניבת התחיל זה מישטרה.

 עוד אחר־כך האחות. אומרת רעב,״ היה
גני התפרעות, שוטטות, על תיקים כמה
רציני. דבר שום הכל. זה מכוניות. בת

דיבר. אבל מבוהל, בהכרה. היה משה אבל
מנה וביקשו פולקסוואגן מכונית עצרו

 ברחובות. קפלן לבית־חולים לנסוע גה
 בהכרה, היה ״הוא מוסאייל. עם נסע קקון
ב בו שירו שאחרי סיפר ודיבר. ישב

 אמר הכביש. עד וחצי שעה זחל פרדס,
 קהא, דוד על ואחיו.״ אביו גרים איפה

דבר. אמר לא בפרדס, פצוע אותו שנטש
 למישטרה. טילפנו קפלן מבית־החולים

בשש אבל מוסאייל. משה את להציל ניסו

שבעה
מחיי סבל אחיו,

 מוסאייל משה של ואמו הקטנה אחותו הגדולים, אחיו שני אביו,
 שאר כמו משה, שערייס. שכונת שבקצה בביתם אחריו שבעה יושבים

קצר. זמן לאחר מצה״ל שוחרר למוסד, ממוסד היטלטל מעורערים, משפחה
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