
לביח׳־המישפט סובא אהרונוב נאשם
— ראשונה פטם לא

דגם קצץ־מישטרח
אחרונה ולא —

הב את ולדחות לחייך אלא שטרוזמן אורי
 בדרך־נלל מגישים זה מסוג בקשות קשה.

סו בעגיינים מדובר כאשר לבית־המישפט
כש או המדינה, בבטחון הקשורים דיים

חמו מעשי־אונס קורבנות על להגן רוצים
 שזה בחוק, המפורטים במיקרים או רים
 דבם שהקצין נראה מהם. אחד היה לא

 פריוולגיות לו יש שכאיש־מישטרה חשב,
בבית־המישפט.

 בטלפון שיתקשר הקצין מן ביקשה יפה
 הצליח לא הוא אך עזרה־ראשונה, ויזמין

לתחנת־המיש־ התקשר אז אמבולנס. להשיג
 אליו לשלוח והורה בפתודתיקווה, טרה

וניידת. אמבולנס
 ביתו בחצר אהדונוב גם היה עת באותה י

הת גילה ולא משם, זז לא הוא דבם. של
 שהגיעו השוטרים על־ידי למעצרו נגדות

 לבית" אשתו עם נסע אהרונוב בניידת.
 בתחנת־ ירד ואחר־כך ביילינסון, החולים

הרא בחקירתו בפתח־תיקווה. המישטרה
 שיש שמה באומרו דבר. לומר סירב שונה

במישפט. רק יגלה לספר, לו
ד־ חקירה  החקירה את חכר. ידי ע

 פתח־ ממישטרת כהן ציון הסמל ניהל
 דבס, משה הקצין של ותיק ידיד תיקווה׳

 פשעים של בחקירות עוסק שבדרך־כלל
 הקצין של ששמו לכך דאג הוא חמורים.

לה בבקשה בפרשה. כלל יעורב לא דבם נ
למ שהוגשה אהרונוב, של מעצרו ארכת

 בפתח־ לבית־מישפט־השלום היום חרת
 בביתו נפגעה אהרונוב שיפה נאמר תיקווה,

 שמו הוזכר לא אך מישטרה, קצין של
שהו בכתב־האישום מזו, יתירה המפורש.

שהמת רק, נאמר אהרונוב אהרון נגד גש
 מביתה לצאת עמדה כאשר נפגעה לוננת

מכך. יותר לא שכנה. של
 בכך המישטרה, בחקירת חמור פגם היה

 התרחש שבביתו בפרישה, המעורב שהקצין
 שאליה היחידה מקציני אחד היה המאורע,
 את ;שניהל מי כהן ציון הסמל השתייך

החקירה.
 אהרון ■שבעלה יפה התלוננה במישטרה

 בזנות לעסוק אותה לשדל ורצה אותה, אנס
 לצאת לה אמר שהוא טענה היא למענו.
זה. לצורך -שלט ולקחת בכביש, לעבוד

 שיהרוג עליה איים שבעלה טענה כן
אותה.

 לא ואהרון רב, באמון זכו לא אלו טענות
 אנשי־ זה. מסוג בעבירות כלל הואשם

 התרחשו בני־הזוג שבין ידעו המישטרה
וחמורות. רבות מריבות 1

מת ״אני אהרונוב: הוסיף השאר בין
שנ ישבתי כי המישטרה במחלקות מצא
סבל שנתיים תלונותיה. בגלל בכלא, תיים

 האדי- בגלל הכל האלה. התלונות בגלל תי
ואשתי.׳׳ דבס מר בין בה 1

 כך על בעלה נגד פעם התלוננה יפה
 ובמישפט ממעבידו, ונעליים, מעיל -שגנב

 חוסר בגלל רק זכאי יצא הוא נגדו שהתנהל
 את שתקף לפני יומיים אך נגדו. הוכחות 1

 אה־ הורשע דבס, הקצין של בדירתו יפה
 על בפתח־תיקווד, בבית־המישפט רונוב

 מאסר עונש עליו והוטל אשתו, את שהיכה
 דחה השופט שבועות. שישה של בפועל

 הנאשם, של לבקשתו העונש, ביצוע את
בינואר, 8ב־ מישפחתיים. סידורים לצורך

 בינואר. 10וב* הקודם, המישפט הסתיים ן
 את אהרונוב תפס כבר לאחר־מכן, יומיים
 משה קצין־המישטרה של בדירתו אשתו
דבס.

 חוקרי-- להוראות־׳החוק. כניגוד
 אהרו- אהרון את לשחרר סירבו המישטרה

לה מבית־המישפט ביקשו המעצר, מן נוב
המיש־ ההליכים תום עד מעצרו את אריך
ה מאחרי אהרונוב ישב כך נגדו. פסים

ימים, מחודש- למעלה במישטרה סורגים
 אלא בילבד, זו ולא מישפטו. לסיום עד

ה של מסניגורו מנעו שחוקרי־המישטרוז

כעלה תקיפת ואחרי לפני אהרונוכ יפה מתלוננת
בפרצוף לבנה טס

 בימים איתו להיפגש אפשרות כל נאשם
 בניגוד וזאת המיקרה, שלאחר הראשונים

מת הסבר וללא החוק, להוראות מוחלט
הדעת. על קבל

 בן־ הדסה המחוזית לשופטת נודע כאשר
 מן למנוע המישטרה נסיונות על עיתו,

 אהרונוב עם להיפגש חבה, יוסף הפרקליט,
 ב״ נזפה במעצר, בהיותו איתו ולשוחח
ה מפקד אל להעביר והורתה מישטרה

 אריה ניצב המישטרה, של הדרומי מחוז
בנדון. מהחלטתה העתק איבצן,

סני ביקש בפתח־תיקווה בבית־המישפט
 עורך־הדין אהרונוב, של הנוכחי גורו

 עצמו שיפסול משופט־השלוס איתן, שימחה
 בתיקים דן שבעבר מפני בפרשה, מדיון

 הארכת על חתם וגם אהרונוב, של קודמים
לה הפרקליט ביקש זה לצורך מעצרו.

 אחר. בבית־מישפס לדיון התיק את עביר
 את פסל קרניאלי, דויד שופט־השלום,

 השלום לבית־מישפט הועבר והתיק עצמו,
ברמלה.
 קצין שעבר, בשבוע טען זה מישפט בבית

 שיפה ),52( גרוש דבם, משה המישטרה
 באותה לדירתו אליו באה )30( אהרונוב

 בעניין איתו להתייעץ כדי גורלית, •שבת
מישפטי.

 איתן: עורך־הדין אמר בבית־המישפט
ש ידעו הם מישפטי. תרגיל חיה ״הכל
 על־תנאי, וחצי שנה מאסר נגדו עומד

 באלימות, להגיב לנאשם לגרום וביקשו
 רק קיבל (שאותו על־תנאי שהמאסר כדי

נגדו.״ יופעל קודם־לכן) יומיים

ש היא אף סיפרה מצידה, עצמה, יפה
 כדי רק קצין־המישטרה של לדירתו הלכה

שהס בעלה של מישפטו על איתו לשוחח
 של שפרקליטו אלא יומיים. לפני תיים

מ השתכנע לא איתן. עורך־הדין הבעל,
 יחסים קיים אם הקצין את ושאל זו, טענה

 אה־ אהרון הנאשם, של אשתו עם מיניים
רונוב•
 יחסי־מין. עמה קיים שלא השיב דבס

 בית־ שבאולם לדבם נודע כאשר ואז,
 של וצלם (כתב עיתונאים נוכחים המישפט

 מהשופט וביקש רגליו על קם הזה), הטודס
 בדלתיים יתקיימו זה במישפט שהדיונים

 פיר־ האוסר צו להוציא ביקש כן סגורות,
במישפט. שנאמרו הדברים סום

לשופט נותר לא ודחה. חייך השופט

איתן פרקליט
להיפגש נתנו לא

•שנישו אהרונוב יפה גילתה בעדותה
 מזה שניים, נישואין הם אהרון עם איה

ב נשואה היתה לפני־כן ־שנה. 11ל־ קרוב
והת וחצי, שגה במשך הראשונה, פעם

עקר. היה שבעלה מפני גרשה
ה עם נפגשה לא שמעולם טענה יפה
 אחר־ שבת באותה מאשר חוץ דבס, קצין

 שביקר הודה עצמו הוא אך הצהריים,
 את שראה טען מצית, הבעל, בביתה.

ה של במכוניתו כשנה לפני עוד אשתו
איתו. כשנסעה דבס, קצין

 עורכת* התובעת, דרשה בכתב־התביעה
עו הנאשם על להטיל חרמון, מרים הדין

 את מנתה היא החוק. לפי מכסימלי נש
 שהנאשם והכריזה הקודמות, הרשעותיו

 ביקשה כן למישפחתו. ובמייוחד מסוכן,
 המאסר ואת מאסר־בפועל, נגדו להפעיל

 ב־ בבית־המישפט עליו שהוטל על־תנאי
המיקרה. שאירע לפני יומיים פתח־תיקווה

 ייתכן כי בגזר־הדין, הזכיר, השופט
 באשתו מטיל שהנאשם בחשד ממש שיש

 למה שגרם הוא הזה והחשד דבם, ובקצין
 דין לעשות יכול אדם אין אך שקרה.
 מאסר השופט הטיל כך משום פסק. לעצמו,
 אהרון על חודשים חמישה של בפועל

אהרונוב.
 של בביתו לבקר יפה תוכל זו בתקופה

 יפצח שמישהו חשש כל ללא דבס הקצין
 מכינה היא כעת לבנה. בעזרת פניה את

 בעלה נגד תגיש שאותה אזרחית, תביעה
אורן. אברהם עורך־הדין באמצעות
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