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 יצאו הם בנס־ציונה. המרכזית בתחנה קה
 ״היא יחסים. וקיימו שנה, כחצי יחדיו

הז שוב אמר. תמימה,״ צדקת היתה לא
״אר 1 ריבקה של הנשוי המחזר את כיר
 כי אותו, שתביא רוצה אני אותו! צח

 יפה, לא זה החיים. את לי הרם הוא
 שש־עש־ בת עם שלושים, בן כזה, גדול

וחצי.״ רה
 על לחתום השוטר על־ידי נתבקש כאשר
 את יוציאו כי ביקש הוא סרב. הצהרתו,
 ללא כי והסביר אותו,״ ארצח ״אני המילים

ההצהרה. על חתום אינו עורך־דינו
 עימו האחרונה השיחה הרגעה. סמי
השו המיקרה. אחרי ימים שמונה נערכה

שו ראשון־לציון, תחנת מפקד מזרחי, טר
 קיבל כיצד סופית לברר כדי איתו, חח
 סיפר הוא אלי. הגיב והפעם הרובה. את
 שלו האחרון המילואים שירות את כי

 ללוב- כי ידע, הוא בחברון. במחנה עשה
 לבש לכן בשער. בדיקות אין מדים שי

 לאחד נכנס שם למחנה. ונסע צה״ל בגדי
 מיטה. על הרובה את ומצא הביתנים,

בטרמ ונסע מהמחנה יצא אותו, נטל הוא
אחו של לביתה בא הוא לתל־אביב. פים
אצ ישן במילואים, שהוא לה סיפר תו,
 לביתה מוקדם נסע ובבוקר בלילה, לה
בדר מביתה, שתצא חיכה הוא ריבקה. של
בה. וירה לה קרא לעבודה, כה

 רצח על לדין, אלי הועמד אלה בימים
 בתל- המחוזי בית־המישפט בפני דיבקה,
 ביקש ויינשטיין, יהודה התובע, אביב.
 אולם הנאשם, של הודעותיו את להגיש

 לדבריו, התנגד. שלוש, יוסף סניגורו,
 בלתי־אנו־ בתנאים מאלי העדויות נגבו

 בסמי־הרגעה מסומם היה כאשר שיים,
אמר כאלה, בתנאים כאבי־תופת. וסובל

משראווי מודיע
— חבילה

 אחראי להיות יכול אדם אין הסניגור,
לדבריו.

 טען הללו, העדויות את להכשיר כדי
 כאשר לנאשם, שנית להגישן יש הסניגור,

 ביית־ לאשרן. ממנו ולבקש החלים, כבר
 לוין, דב השופטים של מפיהם המישפט,

 אוסטרובסקי-כהן, וויקטוריה בר נחמיה
צי השופטים וכל. מכל אלה טענות דחה
וההו מאחר כי התובע, של בגירסתו דדו

קבי הן הרי חופשי, מרצון ניתנו דעות
 הסניגור של ההכשרה בקשת את לות.
 בחוק פרוצדורה כל שאין מכיוון דחו,

 קשים דברים אמרו ואז כזה. הסדר המתירה
 לאי באשר הסניגור, של טענתו לגבי מאד

הנאשם. שבחקירת האנושיות
 חד של כבדות כה האשמות ״השמעת

ה המישטרה אנשי כנגד סר־אנושיות
 את מילאו ״אשר השופטים, פסקו אלה,״

ובמי ובהגינות ביושר בתום-לב, תפקידם
 האלה, בנסיבות האפשרית האנושיות דת
 אנשי של שמם הכפשת משום בה יש

 שעורד־הדין לנו צר מסורים. מישטרה
 לא ומנוסה, כשקול עלינו המקובל שלוש,

בנסי בה, שיש זו, טענה בהשמעת בחל
 וחוסר־אחריות. אי־הגינות המיקרה, בות
 דחייה הסניגור של האשמתו את דוחים אנו

 טעם, בה אין שחר, לה אין מוחלטת.
נפש.״ שאט מעוררת רק והיא

 דברים אמר כי הסביר, בית־המישפט
 את ששמע מי שבל כדי אלה קשים

בית־המישפט כי ידע, הסניגור האשמות

 נמצא כאשר עד, של הטוב שמו על יגן
להכתימו. שמבקש מי

 בעיני מישקלן אך התקבלו, ההודעות
 פסק- יינתן כאשר רק ייוודע בית־המישפט

הדין.

פשעים
 מוות גזר־־דין

התחתון וכעולם
 הייגו והנרצח ״אגי

 הצלחת מאותה אוכלים
 לתוכה ירק והוא

הגב״ מאחורי וגנב
 נעלמה שעברה, בשנה אוקטובר, בחודש

סוחרי לקבוצת שייכת ׳שבייתה ׳סמים כמות

פולוס סמי אחי־הנאשם
אקדח —

לוי תופע
שלישי ואדם —

 ׳ודנו האנשים כל התאספו ביפו. סמים
 עבדאללה בי •החליטו הם הגנב. מי בשאלה

 הנוצרי שהוא מכיוון האיש, הוא עייש
מוסלמים. שהיתר ׳בעוד שביניהם, היחידי

 בשילוחו אירביד ׳פיטר ׳וגיסו בוליוס עיסא
 שיחזיר ממנו ולדרוש עיייש, עם לשוחח

 ׳שהתפתח דין־ודברים בעיקבו׳ת הסמים. אית
 הוא אך ברצח, הגיסים עליו איימו בייניהם

 שיוב מהם. מפחד איננו כי באומרו, הגיב
 בהעדרו מישפט עשו האנשים, התכנסו

למוות. אותו !ודנו עייש, של
 פסק) לביצוע האקדח את סיפק בולום
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