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 ערווה מנו ובתוצאה הוגד־נה עו ער ער

מישנטיס שר שרמה שווה והתמוטט
 הפרקליטות, עם מצירו הפעולה שיתוף על

 כי-תבי־ הוגשו עזרתו בגלל כי והזכיר
להס והציע רבים, עבריינים נגד אישום

תנאי. על מאסר של בעונש תפק
 להזכיר שכח לא אחריו שטען הסניגור

 הנאשם, של ילדיו ושלושת אשתו את
 פיצויים כל ללא פוטר כי העובדה את

 עשר אחרי כי בשדה־התעופה. מעבודתו
 להשיג היום לו קשה שם עבודה שנות

מועד. עבריין אינו וכי אחר, במקום עבודה
 היו: העונש לפני לוסקי של מילותיו

 אשתדל שעשיתי, מה על מתחרט ״אני
טובים!״ דברים רק לעשות

 בית- בידי נשארה האחרונה המילה
 נדהמות עיניים זוגות שלושה המישפט.

 אשר לוין, דב השופט של לעברו נישאו
 שנות שלוש הנאשם על גזר הכל, למרות
בפועל. אחת מהן מאסר,
 כמה עד ובפירוט באריכות הסביר הוא
 מעל האיש לוסקי. של אשמתו חמורה
 לעבור לפקודיו איפשר מעבידיו, באימון
 פעולה, עימם שיתף ואף חמורות, עבירות

 השחית כאשר המדינה, של בתדמיתה פגע
 לאי- גרם שדה־התעופה, של האווירה את

 ישראל בדואר זרות מדינות של אמינות
טי נוחתות שבו היחידי ובשדה־התעופה

 נזקים וגרם בינלאומי, דואר המביאות סות
ישראל. למדינת ומוסריים כלכליים

 נראתה שקי־דואר גניבת של העבירה
 בעיני ביותר חמורה כעבירה ומתמיד מאז

 של מאסר עונש עבורה קבע ולכן המחוקק
 הנגע פשה שבה בתקופה בייחוד שנה. 15

 מקום יש בשדה־התעופה, פה בכל הזה
המחוקק. כוונת את לממש

 בית־ה־ אין כתב־אישום, שהוגש מאחר
 לעשות ועליו אחרת, לנהוג יכול מישפט

נאמנה. מלאכתו
מס אינו כי בית״המישפט אמר כאשר

ה שהציעה כפי תנאי, על במאסר תפק
 בוודאי התרוצצו ההגנה, וביקשה תביעה

 המעוניינים. של בראשם שונות מחשבות
 חשבון־נפש עשה הנאשם כי לשער יש

 בהבטחות להאמין אין כי והירהר נוסף,
 הירהורי כי מאד יתכן ודם. בשר אדם

 שעשה הבלתי־מוצלחת העיסקה על חרטה
 אשר את במוחו. עלו הפרקליטות עם

 כן גם המלומד הפרקליט של בליבו היה
 התיקים על חשב בוודאי הוא לשער. קל

וא הסבלים, נגד הקרובים לימים שנקבעו
לוסקי. הוא בהם הראשי העד שר

שוס כתב  האי
בוטל

 יהיה להעיד, לוסקי יסכים לא ם ט
כמובן, היא, מוזר. התביעה של מצבה

 העונש. חומרת על לערער יכולה אינה
 כל אין עצמו הנאשם יערער אם ואפילו
בשי יתערב עליון שבית־מישפט ביטחון

היחי הדרך כן, על לוין. השופט של קוליו
 ללוטקי שניתנה ההבטחה את לקיים דה

חנינה. ולבקש לנשיא לפנות תהיה
 נסתיים לא עדיין גזר־הדין עם אולם

 לכנוע מבית־המישפט ביקש התובע הדיון.
 הסביר הוא לוסקי. של שמו פירסום את
בסכנה. עד־המדינה את יעמיד הדבר כי

* המדינה ונד בגו
 נת- שק־הדואר את פתחו אשר ^

 את לא אך סוכריות. הכיל כי ברר
 כתב כך נפשם.״ חשקה בהן הסוכריות

 דב השופט לו, האופייני בחוש־ההומוד
 לוסקי, מקסים של בגזר־הדין זה היה לוין.
 בגניבות הפרקליטות על-ידי נאשם אשר

 ראש היה לוסקי בן־גוריון. בשדה־התעופד,
וטעינה. פריקה מישמרת

 שקי- שני לגנוב שעזר בכך נאשם הוא
 הוא .1978 נובמבר יולי, בחודשים דואר

 מכילים השקים כי שיערו לעבירה ושותפיו
 נתברר הרבה לאכזבתם אולם ערך, דיברי

 דואר דיברי הכיל מהם אחד כי להם
 לעומת השני, השק בלבד. וסוכריות רשום
 אבני־חן. של חבילות שבע הכיל זאת,

 קבוצת על־ידי בתחבולות הוצאו השקים
 לביתו הובאו שדה־התעופה, מתוך סבלים

בנוכ נפתחו ושם אלימלך, משה אחד, של
 בשלל, לוסקי של חלקו השותפים. כל חות

דולר. 230 היה הסוכריות, מלבד
 וזאת ראשון, החל לוסקי של מישפטו

 קלרה עד-מדינה. להיות נקבע שהוא מאחר
הגני מישפטי ברוב התובעת רג׳יניאנו,

 מבית- ביקשה שדה־התעופה, של בות
 לוסקי, של מישפסו את להקדים המישפט

 מסכת את להתחיל תוכל סיומו שעם כדי
 העד הוא לוסקי כאשר הארוכה, המישפטים

הראשי.
 עד- לוסקי דווקא הפך שבגללן הסיבות,

 היו החשודים, עשרות כל מבין מדינה
חוק עם פעולה שיתף הוא ראשית, רבות.

 שונים, פרטים מסר הוא מלכתחילה. ריו
 נגד כיתבי-אישום להגשת הביאו אשר

 לא זאת, מלבד ולפשע. לעבודה חבריו
העבי וביצוע בתיכנון במיוחד פעיל היה

מו ״עבריין ולא נקי עבר בעל הוא רות.
באק לפשע נקלע כי הרגשה והיתד, עד״,
רגעי. פיתוי או חולשת־אופי, בשל אם ראי׳

 בוודאי כללו הפרקליטות של שיקוליה
 לוסקי של עדותו ללא כי העובדה את גם

 שהיא האשמות את להוכיח לה יהיה קשה
האחרים. לנאשמים מייחסת
 של הרגילים במיקרים כמו שלא אולם,

68 י■

 את הפרקליטות פטרה לא מדינה, עדי
 כתב- נגדו הוגש ממישפט. כליל לוסקי

 אישום, פרטי שני רק כלל אשר אישום.
 תעמוד לא הפרקליטות כי לו הובטח אולם

 כזה במיקרה בפועל. מאסר עונש על
 כזה עונש יטיל שבית־המישפט הוא נדיר

 לוסקי כי ברור כמעט היה לכן, מיוזמתו.
 ואז תנאי, על מאסר ו/או בקנס ייפטר

 מישפטי בשאר ראשי כעד תפקידו את יחל
המדינה.

 כי לעד להבטיח רק יכולה התביעה
 בית- אולם עונש־מאסר, תדרוש לא היא

 על אין זו. להבטחה כבול אינו המישפט
 החוק, מרות מלבד מרות כל בית־מישפט

השופט. ומצפון

 השבוע לוסקי לו הופיע לב וטוב שמח
 בית- בפני באשמות הודה הוא למישפטו.
 נחמיה וחבריו לוין, דב והשופט המישפט,

 הרשיעוהו אוסטרובסקי-כהן, וויקטוריה בר
הודאתו. לפי

 טען וינשטיין יהודה המנוסה תובע ן*
 הוא הפרקליטות. הבטחת לפי לעונש, י י

סיפר הנאשם, של הנקי עברו את הזכיר

 עונש מצדיקות הנסיבות היו רגיל באופן
 שלא מאחר אולם לנאשם. ממושך מאסר

 שסרח, באדם בית־המישפט פוגש יום כל
 בתשובה, לחזור רוצה חטא, על המכה
וחוסר־נעי- בסיכונים עצמו להעמיד מוכן

 הנאשמים משפט ד״חל
 היהלומים בגניבות

מל,גג. בנ
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כיוני 7 כ״הארץ״ סותרת
גזר־הדין לפני

ביוני 13 אחרונות״, כ,,ידיעות כותרת
גזר־הדין אחרי

 מרשיעה עדות במתן להיחשף ומוכן מות,
 מקום כאן יש ולפשע, לעבודה חבריו נגד

 לו ניתן זה אין אומנם בעונש. להקלה
 במיקרה פרם מגיע שלא מפני כפרם,

 חסד של אות זריקת־עידוד, זוהי אולם כזה.
מבית־המישפט.
לד,בטחו־ במפורש התייחס בית־המישפט

 בטוח אומנם אם הפרקליטות. של תיה
 אין הרי לסורו יחזור לא שהנאשם הדבר

 מאסר של עונש עליו להטיל טעם כל
להו התביעה רצתה אם שכן תנאי. על

 אילו אולי, מוטב, עונש כל ללא ציאו
בכלל. כתב־אישום מלהגיש נמנעת היתד,

 להחלטה מקום כאן גם מצא השופט אולם
לבקשה. וסירב קונסטיטוציונית,

 השבוע התגלו מפתיעים דברים שני
לוסקי. של במישפטו גזר־הדין אחרי

 נפסקה אשר בפועל, המאסר שנת למרות
 נגד והעיד בבית־המישפט, לוסקי הופיע לו,

מנמל־התעופה. בגניבות הנאשמים
 כתב- של ביטולו הוא נוסף מפתיע דבר
 בגניבת שנאשמו סבלים, 11 נגד אישום

 סירוטה, שרה המחוז, פרקליטת יהלומים.
שהת מפני זה, כתב־אישום לבטל החליטה

 מהמישטרה שנתקבלו בהקלטות כי ברר
 סיוע, ללא מסייע. חומר אין האחרון ברגע
להרשעה; בכך די אין לוסקי, יעיד אפילו

 זקוקה ועדותו לעבירה שותף הוא לוסקי
 במיקרה שלוסקי מאד יתכן כי אם לסיוע.

 רק אלא לעבירה, שותף ממש אינו זה
 המישפטית, ההלכה לפי ואז !בה מעורב

 ״לדבר אלא ממש; לסיוע זקוקה עדותו אין
 מה שישה שנגד מאחד אולם בלבד. מה״

 קיימים שבוטל בכתב־האישום נאשמים
הוח יותר, ובטוחים נוספים כיתבי-אישום

בספק. העומד כתב־האישום את לבטל לט
 ומקסים חזן יצחק מדינה: עדי שני
 מישפטי כל נטל את כרגע מחזיקים לוסקי

ן■ אדון אידנהבן-גוריון. בשדה־התעופד, הגניבות
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