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 בבית־המיש־ גפני אמר לשולחן,״ מתחת

פט.
ת את מיחמתו בית־המישפט העלה אז

 גם באי־חוקיות. נגוע היה החוזה כי טענה׳
 כאשר עבירה, עברו המוכר וגם הקונה
 עליו. שהצהירו בלא זה נוסף סכום מסרו
 שלטונות את לרמות התכוונו בכך שכן,
 האם באי־חוקיות. נגועה כזו עיסקה המס.

 בלתי- עיסקה של ביצועה לכפות אפשר
 תעניק כזה חוזה של פסילתו הרי ו חוקית

 עצמו הוא גם שכן, זאת, הטוען לצד פרס
הבלתי־חוקית. לעיסקה שותף
 אליהו השופט והצמדה. ריכית עם

 לבסוף אך זו. בשאלה מעט התלבט וינוגרד
 זה בתיק המבקשת אלגנטי. מוצא מצא

 על־ידי השנייה, הקונה פרי, גברת הימה
 ממישרד צימרמן דני עורך־הדין כוחה בא

 באי־ נגועה היתה לא שלה העיסקה טוניק.
 לב, בתום הדירה את קנתה היא חוקיות.

 והיא הקודמת, העיסקה על שידעה מבלי
 לכן שנה. כמעט כבר בדירה יושבת גם

ב תישאר שהדירה בית־המישפט פסק
 נפל שלכאורה קבע בית־המישפט חזקתה.
 לעורך־הדין קורבן גפני, הראשון, הקונה

 וגם כספו את גם הפסיד הקונה מאירוב.
 שיש בית־המישפט פסק לכן הדירה. את
ש הכסף להשבת תביעה להגיש זכות לו

 בית־המיש־ והצמדה. ריבית בתוספת שילם
 הגברת של זכויותיה שלולא גרם אף פט

 גפני, עם החוזה ביצוע על כופה היה פרי,
לשולחן. מתחת ששולמו הכספים למרות

 יובא פסק־הדין כי המליץ, בית־המשפט
 על תחליט אשר עורכי־הדין לישכת לפני
 עורך־הדין נתן אומנם אם העובדות סמך

 בלתי- הסכם של לכריתתו ידו את מאירוב
ל מתחת כספים קיבל אף ואולי חוקי,

שולחן.
רו ס ם בג■ עד א

 מגונים מעשים ביצע האב
 העשר. בן פגו 7ש כגופו

 הדין את מיצה בית״המישםט
 התנהגות זוהי כי וקבע

ואכזרית בהמית
 ׳לחיי נולד לפירסום) אסור (שמו הקטין
 הינו )37( פוארי דניאל אביו גיהינום.
 ובא יוצא הוא 18 מגיל מועד. עבריין

 שימחה האם לסמים. ומכור בבתי־סוהר
 היא גם חמישים. כבת נראית ,30 בת

 בתקופה כי טען, ובעלה לסמים, מכורה
כפרוצה. עבדה בחייה מסויימת
 בבית- ישב האב כאשר הפעמים, באחת
 כדברי דרכיה״, את האם ״שרבה הסוהר,
 וילדה בפסק־דינו, שטיינברג חיים השופט

התגר כך עקב זרים. לגברים ילדים שני
 שג׳ואדי פעם בכל אולם הזוג. בני שו

 בבית מתגורר היה מביית־הסוהר שוחרר
בלוד. גרושתו

 היה למוסדות. נשלחו הילדים ׳שלושת
יל בו לגדל מתאים בית זה שאין ■ברור
 ,11 כבן כיום שהוא הבכור, הבן גם דים.
 אולם במוסד. תקופה אותה כל במשך היה

 החופשות. בעת נסגרים הללו המוסדות
בחופ בלוד לביתו חוזר הקטין היה וכך
ובקיץ. הפסח שות

ניי מצאה 1979 ביולי ■לספר. למי אין
 ברחוב. ובוכה רץ הקטין את מ״שטרה דת
 נראה והוא לבן, שפוך היה ראשו על

ל נקלעו כי שחשבו השוטרים מזועזע.
 את להחזיר ניסו רגילה מי׳שפחתית מריבה

ו לפאניקה נכנס הוא אך הביתה, הילד
ה ניסו כאשר לשם. להחזירו שלא ביקש

 להם מספר הילד החל להתעקש, שוטרים
 אביו אותו מכה לדבריו לו. יקרה אשר את

 גם הוא ולפעמים איומות, מכות פעם בכל
 לא השוטרים סדום. מעשי בו מבצע

 חד הזמינו הם אוזניהם. למישמע האמינו
ונתגל בחקירה. שהמשיך מיוחד קר־נוער

תאמן. לא אשר פרשה תה
סו מזדקן, טרוולטה כג׳ון הנראה האב,

 הנער, כאשר קשות. מסטיות בנראה, בל,
לחופ הביתה חוזר היה ובישרו, עצמו בניו

ה יצריו את בו משביע האב היה שות,
 רצה אילו וגם להתלונן, פחד הנער מיניים.

 לאם להתלונן. מי לפני לו היו לא בכך,
 שגם מפני לו, לעזור אפשרות כל אין
 בתהליך כעת ונמצאת מהאב, פוחדת היא

מסמים. גמילה
 נגע לא מד. משום עמוקה. כחילה

 בניו, שאינם האחרים הילדים בשני האב
 אשר השוטרים שלו. בבנו רק התעלל הוא

 עצ־ הנוער מחוקר העדויות כל את קיבלו
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□ אנחנו עלי לשינוי! פו
 החלטנו אנחנו המדינה. את לשנות רוצים איננו

 אנוכיים, פחות ולהיות עצמנו את לשנות
ויותר... מתחשבים יותר סובלניים, יותר מנומסים, יותר

ממך לשמוע נשמח
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