במדינה

איו יגן המעוו ער הנועדים
אהד׳ שהרינוד ערה רשרסוו?

מישפט
ש חי ק ה ש ד א ס הו ד א ה
האם חייב נאשם לסייע
לתביעה לשכנע את
כית־המישפט באשמתו ז
היר ,זה ליל־שבת קר .שימעון מלכה
הקשיש משכונת ג׳סי כהן בחולון לא סמך,
כנראה ,על השמיכה המרופטת שבה הת
כרבל ,גם לא על המיקטורן המהוה שעטה
בעלותו על יצועו .הוא ריפד ,איפוא ,את
ביטנתו של המקטורן באלפיים לירות .אך
שנתו ,באותו ליל־שבת של ה־ 27במארס
 ,1976לא ערבה לו למרות הריפוד במזומן.
לשוטרים ,שהוזעקו לצריפו ,סיפר ,כי
למרות שדלת הצריף היתר ,נעולה מבפנים
על בריח ,הוא התעורר משנתו בפיתאו־
מיות ,בתחושה שחונקים אותו ופניו מכו
סים בשמיכה .כשהסיר את השמיכה —
כך העיד בבית־המישפט — ראה לפניו —
באור הקלוש שדלק בתוך הצריף ,בגלל
קדושת השבת — את נכדו ,עמרם מלכה,
שזה־עתה חזר הביתה.
השעה היתד ,אחת אחר חצות ומלכה
גילה ,לחרדתו ,שידיים זרות קרעו את
ביטנת המיקטורן בצידו הימני ,אך למרבה
המזל לא הגיעו אל הכיס בצד השמאלי,
שבו שכן הכסף.
בבית־המישפט המחוזי העיד הנכד ,כי
בשובו לביתו באותו לילה ,ראה גבר יוצא
מן ד,צריף ובורח מן המקום במהירות .הוא

לא עברו עוד מספר שבועות מאז הבחירות לכנסת ,ואתה כבר יודע מה
מציעים לך אלה המיועדים להרכיב את הממשלה — הליכוד :יוקר ,אבטלה,
מכירת חיסול של מפעלי ההסתדרות ,חוק בוררות חובה ,מילטון פרידמן כיועץ
כלכלי ראשי ועוד.
אך מ י ש ח ש ב שלפחות עכשיו ,כשהממשלה הימנית המיועדת מתכוונת
להביא את מילטון פרידמן ,יתייצב המערך לצד הפועלים — ט ע ה .
מ י ש ק י ו ו ה לשמוע הכרזות תקיפות מצד ראשי ההסתדרות ,לפחות
עכשיו ,שוב — ט ע ה .
מ י ש ה ת פ ת ה להאמין ,שהמערך אחרי פרישת דיין ,נשאר מערך בעל
מדיניות פועלית אמיתית — ט ע ה .
גד יעקובי ,חברו של דיין ,מכניס בפעם הראשונה בתולדות מדינת ישראל,
צבא ,כדי לשבור שביתה של עובדים ונותן בכך לגיטימציה למעשים דומים
שוודאי יבואו תחת שלטון הליכוד.
משל מבטיח שההסתדרות לא תתייצב נגד הממשלה העתידה .ומעל לבל,
אל תשבח — פרס ורפ״י גם הם במערך.
אל תבטח במערך ,אל תאמין לימין.
בדי להגן על האינטרסים של העובדים ,כדי להגן על ההסתדרות מפני
מבקשי נפשה ,מהליכוד ומד״ש —
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זיהה את הבורח כשלמד ,שושן ,המוכר
לו .בית־המישפט — בהרכב הנשיא זאב
צלטנר ז״ל ,השופט משה בייסקי והשופטת
שולמית ולנשטיין — הרשיע את שלמה
שושן ) ,(21על יסוד עדות זו ,וגזר עליו
עונש מאסר בן ארבע שנים .בית-המישפט
אף דחה כבלתי־מהימנה את גירסת עדי-
ההגנה',שלפיה בילה שושן בחברתם את
בל אותו הלילה.
הרשעה ברוב דיעות .אולם בעוד
ששלמה שושן הורשע פה־אחד ,הרי לגבי
הנאשם השיני ,שהובא לדין לפי עדותו של
עמרם מלכה — דניאל אלמליח )— (21
הגיע בית־המישפט-המחוזי למסקנתו ה
מרשיעה ברוב ריעות בילבד .השופט ביים״
קי ,בניגוד לעמיתיו ,טען כי הראיות ה
קבילות שהובאו במישפט אומנם מטילות
על אלמליח חשד כבד ,אך אין בהן די
כדי להרקגיעו.
בייסקי הסתמך על גירסתו המקורית של
עמרם מלכה ,שאותה מסר במישטרה ,כ־
שלושת־ריבעי השעה אחרי המיקרה .לפי
גירסה זו ,ראה מלכה את דלת הצריף פתו
חה ואת שני הצעירים יוצאים ממנו החוצה.
אחד מהם היה הנאשם אלמליח המוכר
לו היטב ,והשני אדם ששמו הפרטי שלמה.
לשאלתו למעשיהם בצריף ,השיב אלמליח
שהוא בא ללוות  50לירות .השני ,שלמה,
המשיך בדרכו מבלי להיעצר .אחרי ש 
השיב העד לאלמליח בסירוב ,ד,לך הלה
לדרכו .עמרם נכנס לצריף ,ואז סיפר לו
סבו כי שני בחורים חדרו פנימה ,חיפשו
על גופו וקרעו את ביטנת מיקטורנו.
משום כך האשימה התביעה את שיני
הנאשמים בפריצה לבית־דירה ובניסיון
לבצע שוד במשותף — סברה שלא נת־

