
 טרח אם ספק התקשורת, אמצעי מלבד
ל׳גושא. להתייחם ׳בדבר ׳מהנוגעים מישהו
 על בדיון ׳אחרת, בהחלטה1 זונות. ,על

 השופט הביע פרוצה, של מעצרה הארכת
 בוחרת ׳שהמשטרה על־כך ׳תרעומת גרוס

 פרוצות ׳של גבן על הזנות בנגע להילחם
 חיכו־ ־׳לעיתים עוצרת היא שאותן בודדות,

 שרשויות על־כך ביקורת השמיע הוא פות.
 שהוגש לדו״ח מתייחסות אינן מוסמכות

 הדסה השופטת בראשות הוועדה ידי על
 הזנות לבעיית פתרונות והמציע בן־ע״תו,
 לו מונח זה שדו״ח מבין ״׳אני בישראל.

המלצו על־פי פועלים ואין בקרן־זווית עתה
השופט. התרעם תיו,״

 לתופעה השופט התייחס אחר במיקח*,
 דוכן מעל הנשבעים חוקרי'משטרה של

 בעת זה היד. עדו׳ת־׳שקר. ומוסרים העדים
 בי־ פרקליט על־ידי שנלחץ משטרה שחוקר

1

גרוס שופט־שלום
ממלבס״ ״אני

 !המעצר. בבקשת עובדות״ כמה ״לתקן קש *
 בבקשות האמור !נכונות על ׳להקפיד ״יש

המשטרה. את השופט הזהיר אלה,״
 להאריך גרוס מהשופט דרש אחר חוקר

 שהחקירה למרות חשוד של מעצרו את
 ממשטרת ׳אלינו, ״׳פנו מכבר.• זה הסתיימה !

ה את לחקור ירצו שהם ויתכן ירושלים
 הסיבה את המשטרה איש ׳נימק חשוד,״ !

 השופט אזרח. אותו של חירותו למילת
 בירושלים שופט לא ״אני :מזעם רתח גרום
ירוש משטרת שיל בבקשות כעת דן ולא

המשטרה. ׳באיש גער לים!״
 פעם לא לכל. ,מעל הפרט טובת

 שהשופט לאחר גם במעצר חשוד ׳נישאר
 לא הסיבה: בערבות. שיחרורו על מצווה

הספי לא שהערבים או מתאים ערב נמצא !
במזומ הדרוש הכסף סכום ׳את לגייס קיו ר

נים.
 במעצר,״ החשוד *שאר ערבות ״׳באין
 השופט המעצרים. שופטי מרבות ׳קובעים
 לא ציוה כאשר אחרת, סבר גרום יהושע

 להתייצב ארכה לו ולתת חשוד לשחרר פעם
הערבות. עם

 להארכת בבקשות הצדק עשיית בעיית
ב העוסקים עורכי־דין חדשה. אינה מעצר
 לדעה כולם כמעט שותפים פלילי משפט

 מרד הם ׳המעצרים בנושא ׳שעיוותי־דין
 התג־ על מצביעים מחפרקליטים רבים בים.
 עשיית על שמקשים האובייקטיביים אים

 המשטרה מעצר. הארכת על בדית הצדק
 מב׳י׳ת-המעצר ׳שהובאו החשודים את מעלה

 הם האולם. אל היישר מיוחד מרתף דרך ,
 בלתי־מגול- פרועים, גלים־גלים, מובאים

 ד מוכים אף ולעיתים אדומי-עיניים חים,
 זוהי מסוממים. גם הם לפעמים מושפלים.

 בבית־ הירודים מהתנאים ישירה !תוצאה
ה האזרח גם ׳באבו־כביר. המחוזי המעצר
 מאוד מפוקפק רושם עושר. ביותר מהוגן

באולם השופט, לפני כך מתייצב כשהוא
 המעצרים שופט לפני ׳ומצחין. אפלולי צר, •

 מעצר להארכת בקשות עשרות מוצגות
 בהן הדיון את לסיים משתדל !והוא בכל-יום,

 עולה הוא אז לפני-׳הצהריים. 11 השעה עד
 השופטים מרבית־ מסתפקים לכן ללישכתו.
 החשוד מפי ׳שניים יאחד משפט ׳בשמיעת

החלטתם. את קובעים !ומייד
ל שותפים ייחד גם ופרקליטים חשודים

ב היא גרוס השופט של גישתו כי דעה
 אולם את המרעננת ׳חדשה, רוח בחינת

האזרח. זכויות על !ומגינה המעצרים
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 בראש. ג׳וק לו יש :•
 אורלנסקי רח׳ יהישלום, שאול

פתח־תיקווה ,7
זבוב. בעל !•

עין־השופט שריו, אברהם
קרחת. ליקוי !•

מי ע  ,4 תם רבנו רח׳ אלץ, נ
חיפה רמת־אשל,

לניקוי־ראש. פציינט •1
החותרים, קיבוץ גל, דרור

הכרמל חוף
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