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במדינה
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 רחמנות גילה השר בורג. יוסף לשר זו
ההמלצה. את ואישר יותר גדולה

 לעבודות־ ההמלצה אושרה כאשר אולם
 היא לעבוד. תמר יכלה לא שוב חוץ

 כנראה היה המיני עברה להריון. נכנסה
 לשמירת לשכב נאלצה שכן, בעוכריה,

הוג לבית־המישפט בבית־החולים. ההריון
 פסק־הדין. ביצוע לדחיית נוספת בקשה שה
 כעת, תאומים. טובה, בשעה תמר, ילדה אז

 לעבוד אותה לשלוח טעם היה לא כמובן,
 היתה לא כבר פסק־הדין את ולבטל בחוץ,

 הסניגורית נזכרה זה בשלב אפשרות. כל
החנינה. במוסד

 אחרי נעשו תמר של בחייה השינויים כל
 ולאור גזר. אשר את בית־המישפט שגזר
 מקום שיש היה נראה הנסיבות שינוי

יצ לנשיא־המדינה, פנתה כרמלה לחנינה.
 תמר של סיפורה את וסיפרה נבון, חק

.״ וילדיה.
 מנשיא- חנינה תמר קיבלה שבוע לפני

 לצאת תצטרך לא שוב כעת המדינה.
 לגדל להמשיך תוכל היא לעבודות־חוץ.

שנה. בני כבר היום שהם בניה את

היצ׳קוק של בית־המישפט
 מאשם להודיע חייביס מתי

 האם או זיכויו? על
7 מתח סרט הוא משפט

 ה־ תוצאת כי בטוחים היו הסניגורים
 מהמיש- אחד זד, היה זיכוי. תהיה מישפט

 בן־גור־ התעופה מנמל גניבות על פטים
הגרו ״מישפטי לכינוי: זכו אשר יון,

 הנאשמים מרבית זוכו כה עד זינים״.
 כבר הקבועים והסניגורים אלה, במישפטים

הזיכוי. ריח את הפעם גם באפם חשו
מו הספסל על ישבו הנאשמים ששת

 אחד לאולם נכנסו השופטים לזיכוי. כנים
 השופט מקומם. על בשלווה וישבו אחד

 בהקראת והתחיל נייר דף נטל בר נחמיה
 הדהימה מפיו שיצאה מילה כל הדין. פסק

 שהקריא פסק־הדין השומעים. את יותר
 הרשעה. של ברור פסק־דין היה השופט

 עדותו כראיה וקיבל הלכה חידש אף הוא
 הנאשמים של ראשיהם לעבירה. שותף של

אכזבה. מלאו הסניגורים של ועיניהם שחו
 חל מוצלח, מתח סרט בכל כמו ואז,

 לוין דב השופט ההרכב, נשיא המיפנה.
 פסק- את וקרא נייר דף הוא גם נטל

 כף- זיכוי. קבע זה פסק-דין שלו. הדין
 ישראל והשופט שקולה, היתה המאזניים

לכאן. או לכאן אותה להכריע עמד גלעדי
 אמן רק תום, עד מוצתה מתח דקת כל
מת דרמה ליצור היה יכול היצ׳קוק כמו

 גם היה מעולה בתסריט וכמו שכזו. משכת
 גם זיכה גלעדי השופט אנד״. ״הפי כאן
 בר, השופט של דעתו הנאשמים. את הוא

לנא חסרת־חשיבות מיעוט דעת נשארה
שמים.
 שהיה יתכן בתסריטאי מדובר היה אילו

 שכן כזה. פעלול על האוסקר כפרם זוכה
 חוקי פי על רק פועל תסריטים כותב

 חייב זאת, לעומת בית־המישפט, הקולנוע.
 164 בסעיף והחוק, החוק. לפי לפעול
מר: הפלילי הדיו סדר לחוק  ״.״זיכה או

הזי דבר יודע הנאשם, את בית־המישפט
 רק לחוק הוסף זה מישפט בתחילה.״ כוי

 למנוע המוצהרת ומטרתו ,1973 בשנת
מנאשמים. בלתי־מוצדק דין עינוי
 עד מפשע חף בחזקת הוא נאשם כל

לפע לסבול חייב הוא אם אפילו שיורשע,
 ואת ההרשעה פחד את ותמיד מעצר, מים

 כמה עד למעט כדי המישפט. של הבושה
 כי המחוקק ציווה אלה, תלאות שאפשר

 לשעות להאזין יאלץ לא הנאשם, זוכה אם
 את שידע עד מישפטי מלל של ארוכות
הגואלת. התוצאה

ביותר שיש3ה! האסיד
ועלוב. קשיש גכה היה הגאשס

ריחמה"־עזיו; התביעה ״־־־־־ *
 להפעיל גאלץ השופט אבל

ככרו תלוי שהיה המאסר את
ש נדמה .1919ב־ נולד עצבה רחמים

 רשימת כיסוי. ללא צ׳קים מוציא הוא מאז
עתי כמגילה נראתה הקודמות הרשעותיו

קה.
 עומד שבקושי נכה הוא עצמו רחמים

 בידו, כוחו שעוד נראה אך רגליו, על
 לחברת המחאות מסר 1975 בשנת ועוד
אשר לירות, אלף 28 של בסך נוי כתר

 זו מחברה קנה הוא כיסוי. להן היה לא
חומרי־בניין.

 מאותו בהמחאות מדליות קנה כן לפני
ארוכה. והרשימה סוג,

 חיים השופט לפני הפעם הובא כאשר
 בתל־ המחוזי בבית־המשפט ̂ שטיינברג

 ההרשעות רשימת את השופט בדק אביב,
 כי החליט, התובע עם ויחד הקודמות,

ועומ התלויים תנאי על מאסרים מחמת
שופ בידי בעבר כבר נדחו ואשר דים׳
 רחמים מוצא. הפעם אין רחמנים, טים

לכלא. ללכת יצטרך הזקן
 השופט וגם התובע גם כי היה, נראה

 מוצא למצוא כדי שביכולתם כל את עשו
רה־ ייכנס אם כי חששו, שניהם מהסבך.

לוין שופט
חוקי לא מתח

 אבל אלונקה. על משם יצא לכלא מים
 אחת פעם רק מוצא. להם השאיר לא החוק
 כבר וזאת תנאי, על מאסר להאריך אפשר

רחמים. עבור בעבר שופטים עשו
למיש־ השותפים כל של ליבם למגינת

 בכלא, חודשים לבלות רחמים הלך פט
במדינה. ביותר הקשיש האסיר ולהיות

מישטרה
זאוס זאב

 התאכזב המוסווה השוטר
 שהחומר משגילה

 1על־ידי־המתוון מכר־לו3~ש"*~~
טלק אלא אתו —יי—

 ראשון־ !ממישטרת המוסווה השוטר
ה אגדת על שמע לא בוודאי לציון
 קנה הוא אחדות פעמים והזאבים. רועה
כ שימש אשר ורובל, מריצ׳רד סמים

 ממנו קנה גם השוטר הסמים. לעסקות מתווך
אקדח.

 ממנו לקנות לשוטר ורובל הציע כאשר
 — תיווך ללא הפעם — תאילנדי הירואין

אי עליו מהממונים וביקש השוטר מיהר
 קיבל הוא הסם. לקניית כסף להוציא שור
 לו, נתן והלה ורובל עם נפגש הכסף, את

 וכדורים, לבן חומר לירות, 3000 תמורת
 ההירואין עם לערבב יש טען, כך שאותם,

לגמרי. נקי שההידואין מפני
 השוטר רץ כאשר מידמה. אשמת

 וביקש פלילי לזיהוי למעבדה המוסווה
 כי לאכזבתו, לו הסתבר הסם, את לבדוק
 באס־ מעורב טלק אלא היה לא החומר
פירין.

 כתב-אישום להגיש התביעה כשעמדה
ה מחוז פרקליטות החליטה ורובל, נגד

 אותו והאשימה לחשוד לוותר שלא מרכז
במירמה. גם

טען בית־המישפט של הראשונה בישיבה
)68 בעמוד (המשך
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