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)49 מעמוד (המשך
 והשוטרת האצבעות את שברה הכבדה
האח היתד. אשר רחל, וסד. לגבם נזקקה
 אשר היא כי הואשמה הנשים בשורת רונה

 של אצבעותיה ושבירת הטריקה את תכננה
 כי המעצרים משופט ביקשו לכן השוטרת.

 באישמת ימים, 10 למשך רחל את יעצור
 את ועצר נעתר, השופט שוטרת. תקיפת

המבוקשת. לתקופה רחל
 לתמונה נכנם כאן זדון. כלי שכר
 מקרין. דרור עורך־הדין רחל. של סניגורה

 שמואל המחוזי לשופט ערר הגיש הוא
 ליחס אפשרות כל אין כי וטען קוארט,

 לפרוצה כזה מדויק ותכנון זדון כוונת
 המקרה יד רק זו הייתה לדבריו השמנמונת.

 לדלית קרובה להיות לרחל גרמה אשר
 לתכנן יכלת לא היא כי ברור אולם הברזל.

 אצבעותיה יהיו שבו השניה ■שבריר את
 את עליהן לסגור כדי בסדק, השוטרת של

 שאין זינסיון תחכום צריך כך לשם הדלת.
הצעירה. לפרוצה

 הסניגור, של גירסתו את קיבל השופט
 לירות. 5000 של בערובה. רהל את ושיחרר

 מפעם אותה לעצור המשטרה תוכל אז עד
 שעות, 48 למשך שוטטות באשמת לפעם

 פרוצות כלפי היום עד .נוהגת שהיא כפי
 מבית- מעצר להשיג כדי אך רחוב. וזונות

 משקל בעלות בהוכחות צורך יש המשפט
יותר. רב

טרת עול ההובי שו ה
 שד גוררו היה חאס

 דא אידו יותר טוב האסיר
 חוככת במישמרה היתה

טכיעות־אצבעותץ
 ימין אגודל טביעת יש ג׳בלי לעבדאללה
 כרגיל, נוטים, אינם קוויה יוצאת־ז־ופן.

 לו יביא הדבר אם שמאלה. אלא ימינה,
השבוע. בסוף רק יתברר לאו, אם תועלת

 ברחוב בית־מדקחת נפרץ 1972 בשנית
 כדורי ממנו ונגנבו ביפו, ממזריטש הרבי

 נמצאה הצנצנות אחת על פרודורמול.
 לעובדי שייכת היתה שלא אגודל, טביעת

 את לזהות ניסתה המישטרה בית־המרקהת.
 הטביעות עם אותה והישוותה הטביעה,

זוהתה. לא זו אך בידה, שהיו
 פלילי זיהוי במחלקת עבדה 1976 בשנת

 טביעות- חובבת עובדת המישטרה של
 חיטטה כאשר ישעיהו. עלמה בשם אצבע

 בטבי- נתקלה בינתיים, שסודר בארכיון,
חיפ שפעם ונזכרה יוצאת־דופן, עת־אצבע

 דומות. מוזרות תכונות בעלת טביעה שו
 זיהתה הפריצה, אחרי רבות שנים וכך,

 של כטביעותיו הטביעות את המי־שטרה
נקו 29 לפי בטוחים שהיו אחרי ג׳בלי.

 מג׳בלי נטלו זהות, הטביעות כי דמיון דות
אצבעו וטביעות ידו כף של נוסף מעתק

האיש. זה שאכן ווידאו תיו,
 בית־ לפני הופיע שטרן דן סגן־ניצב

 לפני והעיד בתל־אביב, המחוזי המישפט
 עתיק תיק הגיע כיצד ולד דוד השופט

 בית־המישפט בפני ״היינו לדיון. כזה
 מה זוסמן יואל הנשיא את ושאלנו העליון,
 ׳אתם אמר: והוא ״שנים. בתיקים לעשות

תח והתביעה חובתכם, את מלאו מישטרה
לאו/״ אם תביעות להגיש אם ליט

 סיימה המי׳שטרה דט?ןמו. אחד כד
 בשנת 1972 של הפריצה תיק חקירת את

 ג׳בלי. נגד פלילית תביעה והוגשה ,1978
 כבר היה החדשה התביעה שהוגשה בזמן
 אחר פלילי בתיק ׳נידון הוא אסיר. ג׳בלי

 המוכר יפו, !תושב לערבי סמים מכירת על
טוואשי. עבד למישטרה, היטב הוא גם

 לשנתיים ג׳בלי נידון הסמים עבירת על
 בבית- אותן מרצה והוא מאסר׳ וחצי

 בית־המרקחת עניין בגלל דמון. הסוהר
 לו מאפשרים בית־הסוהר שלטונות אין

 נלחם ולכן החופשה, מזכויות ליהנות
 נפש בחירוף גולדברג, נחמן סניגורו,
המאוחרת. האצבע בטביעת

 היתה המישטרה בידי כי בירר הסניגור
 משנת כבר האסיר של אצבעו טביעת

 דמישטרה הצליחה לא כן אם מדוע .1970
 בוצע כאשר ,1972ב־ הטביעה את לזהות

 ה־ מומחה בידי היתד. לא כך על השוד?
 רשלנות, שזו יתכן תשובה. מישטרה

 כל יהיה לא 1972 בשנת שהארכיון יתכן
 את הציג הסניגור היום. כמו מסודר כך

 ״האין אותו: ושאל השופט, לפני הטביעה
 במוחה אדום אור שהדליקה הטביעה זוהי
 יוצאת־ כל־כך היא האם המומחית? של

 ואמר: בטביעה הציץ ולך השופט דופן?״
 חובבת כנראה היא שלו, וטעמו אחד ״כל

שלה.״ ההובי וזד. טביעות,
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