
המאורע את חגגה נודה והשמנה

י

 התביעה כשעדי לדין, אלפרון האחים שני
 האחים שלושח הם במי׳שפטם העיקריים

 אלפרון ניסים וחיים. נפתלי יפת, נגר:
 ואחיו מאסר חודשי 30ל־ ׳ונדון הורשע

 קצר זמן מאסר. חודשי 12יל־ נידון מוסד.
 אלפרון יעקוב האח גם נידון מכן לאחר

 שהורשע אחרי ממושכת, מאסר לתקופת
 בעלי על !ובאיומים חסות דמי בסחיטת

 ובעלי בתל־אביב רודיקה מועדון־הלילה
 אל־ יעקוב בפתח־יתיקווה. אחד דיסקוטק

 אחר־ יזטז. בפר בכלא זמן־ימה שהה פריון
 בבתי־הכלא עונשו את לרצות נשלח כך

והמון. שאטה

״פיצויים״
מיליון חצי בסך

מ נציג גם הגיע תקופה אותה ^
 זה היה שאטה. לכלא נגר מישפחת •■
 גנוב רכיוש בעיסקי שהורשע יפת, האח
למאסר. ונדון

 נגר יפת נרצח שאטה בכלא בהיותו
 קבוצה ברזיל. במוט שהיכוהו אסירים בידי

 אל־ יעקוב גם ביניהם אסירים, של גדולה
 המחוזי בב״ת־המישפט לדין הועמדה פחון,

 נגר. ברצח השתתפות באשמת בנצרת,
 עוד הרצה מאשמת זוכה שאלפרון אלא

 להשיב כלל נדרש ׳ולא המ״שפט, בתחילת
לפני זיכויו לאחר מייד ההאשמה. על

 כפר־ייונה, מכלא !וסוהרים אסירים בהם
 בין היה לא שכבר נגר, יפת של ואחיו

החיים.

זיכוי
ת מ ח הספק מ

 יואל בשם אסיר היה העיקרי עד ך•
 בתאי־ה־ שישב ירושלמי נוכל דר, 1 י

 למרביית עד והיה ׳נגר, עם יחיד בידוד
האישום. בכתב שפורטו האירועים

 מירמה, מעשי כוללות שהרשעותיזו דר,
 תיאר חסרי־כיסוי, שיקים !ופיזור הונאה

 בבתי־הכלא החיים הווי את בפרוטרוט
הצטיי ■מדבריו בפרט. ׳ובכפר־יוינה בכלל,

 טרור, מעשי של ביותר קודרת תמונה רה
 של ובניהולם בניצוחם ואלימות, הפחדה
 הכלא בתוככי העושים אסירים, מנהיגי
ב סוהרים, על סיפר הוא שלהם, כבתוך
 כספים שהבריחו באר־ישבע, בכלא עיקר

 מיליחמות על ׳לאסירים, ׳מסוכנים !וסמים
 צפיפות על חשבונות, חיסול על פנימיות,

 לכתב־ שנגעו ׳שבפרטים אלא פחד. ועל
ה בין מהותיות סתירות .נתגלו האישום

 הדברים לבין בימיישטרה דר שמסר עדות
בבית־המישפט. העדים דוכן מעל ■שסיפר

 עודו־הדין אלפרון, יעקוב ׳שיל פרקליטו
 שירות מאנשי אחדים עדים הביא סער, צבי

היה נגר יפת כי שהעידו בתי־הסוהר,

 שאירגנה במסיבת־השיחרור אלפרון, יעקוב נושאלגינעה תווה
 מאשמת שזוכה אחרי מהכלא, צאתו עס אחותו לכבודו

 קצווי מכל שבאו החברים למאות הודה וצרוד, נרגש שהיה אלפרון, נגר. מיפת סחיטה
 שתיערך להצהיר סירב הוא אותו. ולברך לחיים כוסית עיסו להשיק הארץ
ישן. סיכסוך אלפרון לבני יש שעימם מפתח־תיקווה, נגר מישפחת בני עם סולחה

 אחותם עם יחד אלפרון, האחים מחמשת ארבעההאחים
 מהלך על והסבר סיכום לדברי מאזינים שוש,

 מימין). (ממושקף, סער צבי עורך־הדין על־ידי המושמעים הנזישפט,
שוש; );24( יעקוב );25( מוסה הסדר: לפי נראים, הפרקליט ליד

 ממאסדם שוחררו וניסיס מוסה אלפרון. )23( וניטים )19( זלמן
 אלפרון האחים שעבר. בשבוע שוחרר ויעקוב קצר, זמן לפני

ב התאמנו כולם מיקצועייס, כמתאגרפים בגיבעת־שמואל ידועים
באיגרוף. ישראל אלוף בתואר זכו אף מהם ושלושה האיגרוף ספורט

 וקבע: בכתב־האישום, ■נוספות מדוייקות
 בהרחבה עמדתי שעליהם הדברים ״...לאיור

 ולבטים ׳שיקולים ולאחר זו, בהכרעת־דין
 לבנות בטוח זיה יהא שלא החלטתי —

 עדי־התבי־ של עדויותיהם סמך על הרשעה
 סביר ספק קיים הנסיבות ׳ושבכל עה,

 ומחמת — לכן הנאשם. של אשמתו בדבר
 מן הנאשם את לזכיות החלטתי — הספק

לו.״ שיוחסו ההאשמות
 מרגיש ״אני

מחדש♦.♦״ שנולדתי
 זבורין השופט שהעניק הזיכוי די ^

 ביום בגיבעת-שמיואל היטב .נשמעו 1 1
האחרון. השישי
ה של הנשואה אחותם בברסקי, שושי

 המאורע את לחגוג החליטה אלפרון, אחים
כדת.

 ערב באותו !נקבצו השכונתי !במועדון
 אל־ ■מישפחת בני מהשכונה, ■בני-יהנויער

האחים. שיל וידידיהם פרון,
 אחינו...״ את הרווחנו אח, ״הרווחנו

 בהתרגשות, אלפרון וגיסים מיוסד, מילימליו
 בהביטם עיניהם, ׳למראה האמינו לא וכמו

עם והתנשק כשהתחיבק המשוחרר, ביעקוב
 •ב־ אחר,■ כתב־אישום נגדו הוגש כשינה,

בתל־אביב. המחוזי בית־המישפט
 המרכז, מחוז פרקליטת סיריוטה, שרה

 נגד. מיפת ■כספים בסחיטת אותו האשימה
 המצב את יחשפו שיבכתב־הא״שום הפרטים

 חוסר־ ואת האסירים שרויים שבו הקשה
 הנוגע בבל הש״לטונות שמגלים האובים
האסירים. חיי יעל להגנה

 אלפי־ון יעקוב איים כתב־ה׳אישום על־פי
 בבית־הכלא יחד שישבו בעת נגר, יפת על

 כסם־ים פיצויים ממנו ודרש שבכפר־יונה,
 לפצות ■נועי הכסף לירות. מיליון חצי בסך
 לדבי־יי, שנגרמו, ׳נזקים על אלפרון את

 נגר של המפלילה עדותו נגר: על-ידי
למא מגיבעת־שמואל האחים את ■ששלחה

 נגר מעורב היה ישבו קרב־יריות ; סר
 נכה; אלפריון האחים אחד הפך בעיקבותיו

 מכירת מרציאנו; שושנה בשם ז;נה גזילית
 שישבו לאנשים נגר, יפת על־ידי קלוקל סם

 פיצוי אלפרון; עיל־ידי ויוצגו בגרמניה
אלפרון. ושל עורך־הדין טירחית שכיר עבוד

ה לתאו נכנם שאלפרון טענה התביעה
 אותו, היכה .אחדות, פעמים נגר של מבודד

 כל שיפצעוהו. שליחים ושלח עליו איים
 הסכום את לשלם לשכנעו ע׳ל־ומנת זה,

אלפרון תבע האישום על־פי המבוקש.
הכלא, כותלי בתוך במזומן לירות 50.000

 אחיו ׳לידי שיימסרו נוספות ליריות 100.000
 שישולמו לירות 350,000 ועוד לכלא, !מחוץ

 של שיחרורם אחרי ייויתר, ׳מאוחר במועד
 הצליח נגר כי ■עוד, טענה התובעת השיניים.
 סוכר שקית יפתוך לירות 50,000 להפריח

 את גם דרש זה אך לאלפרון, ולמוסרם
הכסף. יתרת

עדים, 15 כלליה התביעה עדי ׳רשימת

ב אליו להגיע היה ניתן ולא בבידוד,
 לסחוט או ילו להתנכל על־מנת חופשיות

 האמין לא לסוהרים שגם אלא כספים. ממינו
האסי שמקרב לעדים מאשר ״ותר השופט

 בצער, להגיד אני ״...חייב :אמר הוא רים.
 (הסוהרים), הללו העדים ■שני של שעדותם

 מגמתית, שהיא ׳רושם בעליל עלי עשתה
 שלהם־ מחדלים על לכסות מגמה מתוך
ממונים...״ היו שעליהם אלה של או עצמם

מח דבורין השופט חלק הדין בהכרעת
 ■וגם סער, עורך־הדין לסניגור, רבות מאות

 הלנה התביעה, את שייצגה לעורכת־הדין
■ביילין.

 ויהימרה אתת לא הרגיזני סער ״...מר
 סדי ״עד דביורין, השופט כתיב פי,״ את
 בית־ ביזיון על לקונסו מוכן שהייתי כך

 להארכתו (סער) גרם כך על-ידי המישפט.
 ומתוך זאת, עם צורך. ללא זה מי׳שפט שיל

 עבור עשה ׳שהוא לציין עלי כלפייו, הגינות
 כמעט אומר הייתי יסודיות, ׳עבודה הנאשם

 ב־ עמדה, ביילין הגברת עבוידת-מחקר.
 היא אבל קשה. מילחמה לפסו זה, מישפט
מח מלאכית היו וסיכומיו*. באומץ, נלחמה

לשבח.״ הראויה שבת
 השופט עבר השבחים אחרי מייד אולם,
 עדי שמרבית הבהיר הוא ביקורת. לדיברי

 עדי־ ואילו טוב, רושם עליו עשו התביעה
התבי אך עליו. מהימנים היו לא ההגנה

הת המרכז, מחוז פרקליטת דהיינו עה,
 אי״ שכלל בתב־הא־שים בהכנת רשלה
ואוויליים. רבים דיוקים

 על חולק ״אין בהחלטתו: קבע, השופט
 נתן לא מעולם נגר, יפת שהמנוח, כך

 אלפרון של אח ■שום הנאשם; ׳נגד ׳עדות
מעולם עבדה לא שושנה ;!נכה הפך לא

 שום אין ולנאשם אלפרון, יעבור בזנות
 ושאותם בגרמניה שיושבים לאנשים קשר
 ■האופיינית ביסודיות כביכול.״ נגד, רימה

לא- עובדות שבע דבורין ו/שופט מנה לו,

האורחים. מאוית
 מילמל מחדש...״ שנולדתי מרגיש ״איני
ושוב. שוב יעקוב

י■ קיד עופר

 עבריינים קבוצת עס יחד לדין הועמד בוארון דומה. אישומים משורת ספורים חודשים
 ואילו ממושכות, מאסר לתקפות נשלחו חבריו בוזגלו״. ״כנופיית שכונו מהרצליה אלימים

למסיבה. שבאו האחים, של חברים אותם בין היה בוארון העליון. בבית־המישפט זוכה הוא


