
לח ״עלי ומתוכנות. מתוחכמות
האש של עניינה על רק לא שוב
 הציבור,״ טובת על אף אלא מת

 בדרך- כי ציין הוא השופט. קבע
 כאלה במיקרים לשלוח נהוג כלל
ממו מאסר לתקופת הנאשם את

 קצינת בדו״ח בהתחשב אך שכת,
 שאכן עדי־ההגנה ובדברי המיבחן

השו החליט בתשובה, חזרה תמר
 תנאי על למאסר אותה לדון פט
שנה. של

י כ ר ם ד חיי
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 אסיר כי פסק שופט
מאמר, ערגש המרצה

 דמי■ לאשתו לשלס חייב
 ף7א 15 כסר מזוגות

לחודש זירות
 להתגרש שפוט אסיר לאלץ איד

 ב־ נתון בעודו ולשלם, מאשתו,
 הילדים, מזונות את בית־הסוהר,

 תשובה בכך? רוצה איזנו אם גם
 סמוכה, ציון עורך־הדין מצא לכך

 רחל את מזונות בתביעת כשייצג,
שנש פרץ דניאל של אשתו פרץ
 שוד ביצוע על שנתיים לפני פט

 ארבע של למאסר ונידון מזויין
שנים. וחצי

 ארבע לפני נישאו ודניאל רחל
 מיד .17 בת היתד. כשרחל שנים,
 הבכור, בנם נולד החתונה אחרי
 רחל נוסף. בן כן אחרי ושנה

הקו הפלילי העבר על ידעה לא
 בעיקבות ומעצרו דניאל, של דם

 הווה בפתח־תיקווה השוד ביצוע
הפתעה. לגביה

לני הראשונים בחודשים כבר
הני חיי כי לה ברור היה שואיהם

 את ממלאים אונם האלה שואין
 סיפרה נורא,״ היה ״זה ציפיותיה.

 על חשבתי ״כשהתחתנתי השבוע.
 והוא ילדה הייתי נוצצים. כוכבים

 שבוע שלי. הראשון החבר היה
 המריבות התחילו החתונה אחרי

היה ולא עבד, לא הוא והצעקות.

 גט על חשבתי לא בבית. בכלל
 קטנה ילדה הייתי כזה, משהו או

והת נעצר כשהוא אד וטיפשה.
ש פושע עם שהתחתנתי לי ברר

 ושאני בבית־הסוהר, לשבת הולך
הת בנים, שני לבד לגדל אאלץ

 כשפיתאום שנה, ואחרי בגרתי
להס יכולה בהחלט שאני ראיתי

 שאשאר סיבה כל ואין לבד תדר
 ולא אוהבת לא שאני למי נשואה

 לעורך- פניתי אז איתו, מסתדרת
גירושין.״ שיסדר ורציתי דין

 בתחילה ומורדת״. ״זנתה
הת אחר־כך אולם דניאל, הסכים

 האשמה, היא אשתו כי וטען חרט,
 הוא במזונות. חייב אינו הוא וכי

 זנתה ״היא סיבות: שתי העלה
 הפירושים פי על מורדת.״ והיא

 אשד, היא שזנתה אשה הרבניים
 יחסי־מין קיימה נשואה שבהיותה

 זה במצב בעלה. שאינו גבר עם
ה פי על כי לגרשה, בעלה חייב

מו אשד, עליו. אסורה היא הלכה
 אשד, היא הרבנים, פירשו רדת,

 על בעלה. עם מתגוררת שאינה
 ב־ אבן־ארי אריה השופט אמר כך

 לשלם הבעל את שחייב פסק־הדין
 בכלא־רמלה: יושב בעודו מזונות,
 אלים שוד בגין שפוט דנן ״הבעל

 שנים, וחצי ארבע של לתקופה
בחי זד, הרי עימו. אשתו אין ולכן

 בנסיבות לטעון לרש לעג נת
 מזונותיה אשד, הפסידה כי כאלו

 הטיעון בעלה.״ עם שאיננה מאחר
 חייב אז כי מאליו, מתבטל הראשון

אשתו. את לגרש הגבר
 אומרת באמת,״ רצה שהוא ״מה

 שבזמן צרות. לי לעשות ״זה רחל,
 אני בבית־הסוהר יושב שהוא

 ואחר- הילדים, את ואפרנס אעבוד
לע יתחיל הוא ייצא, כשהוא כך

ו לגירושין, בקשר עניינים שות
 להסכים כדי כסף ממני לדרוש
לגט״.

 לבני סעיפים. שנים־עשר
מח יפו. ליד בשיכון דירה הזוג
 הבעל, שם על רשומה הדירה צית

 האשה. שם על השנייה והמחצית
הודיע שלו עורך-הדין באמצעות

 את לרשום מוכן הוא כי דניאל
 בניו, שני שם על הדירה מחצית
המ את תעביר רחל שגם בתנאי
 ואז, שמם. על לה השייכת חצית

 תחוייב היא בשנית, תינשא אם
השי עבור שכר־דירה לו לשלם

והחלי סירבה, רחל בדירה. מוש
 בתביעה לבית־המישפט לפנות טה
ה לשני מזונות ישלם בעלה כי

ילדים.
 של רשימה לשופט הגיש סמוכה

 הדרושים הוצאה סעיפי שנים־עשר
 ההוצאות כל סך הבית. לכלכלת

 לירות אלף לחמישה־עשר הגיע
ב לירות ואחת עשרים מאתיים

חודש.
 מחצית רשומה התובע שם ״על

 עו- באמצעות רחל טענה הדירה,״
 ניתן ממנה ״אשר שלה, רך־הדין

אי ואם המזונות. חוב את לפרוע
 אשתו, מזונות לפרוע מסוגל נו

לגרשה.״ הוא חייב
 שערך בחקירה למדד. צמוד

 כלל חקר לא הוא הבעל, נציג
 ב- ולכן, ההוצאות. לגבי רחל את

 מאחר כי השופט הכריז פסק־הדין
 חקירה או ערעור כל היה שלא

מק הוא הרי הסכום, גודל בעניין
 חייב הוא שהוא. כמות אותו בל
 המזונות כל בתשלום הבעל את

 הסכום כי וקבע ביקשה, שהאשה
המדד. לעליית בהתאם יעודכן

ה ר ט ש מי
י דתו! ל־ושיחדר !־,א

מגיבה, אי;ה המישנזרה
 כית־המישפט שיחרר לכן

 למרות הדרבץ את
המזוייפת הוויזה

שו יוסף המתולתל עורד־הדיו
 סוף סוף גילה הוא מרוצה. היה הם,
מרשו. של דרכונו את לשחרר דרך

 צעירי יגאל נעצרו כשנה לפני
אשרות־ זיוף באשמת בובטס ונסים

 היו הם לארצות־הברית. כניסה
 שוחררו. כך ואחר מה, זמן עצורים

 נגדם הוגש לא היום ועד מאז
בערו שיחרורם בעת כתב־אישום.

 יפקידו כי בית־המישפט ציווה בה
בידיו. דרכונם את

 כתבי־אישום הוגשו שלא כיוון
מה הסניגור ביקש רב, כה זמן

 לשולחיו להחזיר ולך דוד שופט
 מוגשת כזו בקשה דרכוניהם. את

 למיש־ נשלח ממנה והעתק בכתב,
 תגובתה קבלת לשם טרת־ישראל,

 רבים שבועות מאז עברו בנדון.
הת כלל. הגיבה לא והמישטרה

ה העתק את ושלח הסניגור חכם
 רשום, במיכתב למישטרה בקשה

ל מסר שליחתו על הקבלה ואת
 חלפו כאשר בית־המישפט. תיק

 נענה לא זה מיכתב וגם שבועיים
 מ- שוהם ביקש המישטרה, על-ידי

 החלטתו את לתת בית־המישפט
המישטרה. תגובת בלי

 השופט נעתר בתיק, עיון אחרי
צעי של דרכונו את ושיחרר ולך
ההלי אותם שוהם עושה כעת רי.

 של דרכונו את לשחרר כדי כים
בובטס.

 שהמיש־ הדבר מוזר כי לציין יש
 השניים את לעצור שהזדרזה טרה,

 אינה בערובה, לשיחרורם והתנגדה
 כדי אפילו כיום, בהם מתעניינת

 של דרכוניהם החזרת על להגיב
להת לעניינים ומניחה השניים.

תגובתה. ללא גלגל

ם י ע ש פ
דחיות ממורות ־ו1הו!ה

 נדירים חב״ד ככפר
הנשק. נושאי הפחררים

 המורח הכהינה לכן
 אחר־כף שזוהר כמי

השוד כמבצעי
הל צעירה, מורה אהרונסון, חיה

ב סניף־הדואר לכיוון לתומה כה
 שנסעה אאודי, מכונית חב״ד. כפר

 שלושה ובתוכה חשודה בצורה
ליבה. תשומת את הסבה צעירים

 את וחרתה בהם הביטה המורה
 כאלה בחורים בזכרונה. דמותם

 שאפילו נשק, ואוחזי במדי־צבא
נדי ראשם, את מכסה אינה כיפה
ל והגיעה נזעקה היא בכפר. רים

 הפקידים. את להזהיר כדי דואר
 ספורים רגעים איחרה. היא אולם

בחו שלושה לסניף נכנסו אחריה
 מדי־צבא, ולבושי רעולי־פנים, רים

,16 רובי כשבידיהם \  כיוונו הם !
 ותבעו הפקידים לעבר הנשק את
הכסף. את

 במכונית הצעירים שנמלטו אחרי
חי נערכו להם, שחיכתה האאודי
 בבית- בסביבה. מקיפים פושים

 תחת חבויים הכפר, של הקברות
 מכונית הרובים. שני נמצאו שיח,

 ב- חנתה היא גם העזובה האאודי
נמ המכונית בתוך מקום. קירבת

 אחר- שזוהו אצבעות טביעות צאו
 כטבי- פלילי לזיהוי במחלקה כך

 אחים מנצור, ולוי אמנון של עותיהם
בהרצליה. נוה־עמל משיכון צעירים

 זיהתה שנערך במיסדר־הזיהוי
השלי החשוד השניים. את המורה

היום. עד נתפס לא שי

 שהמיש- אחרי כאוויר. יריות
מצ הרובים, את היטב בדקה טרה

שי עברו כבר אלה שדובים אה
 מעשי של סידרה קודם. פלילי מוש
 המרכז, באיזור בתחנות־דלק שוד
אש אוגוסט בחודש בוצעה אשר
 הללו. הרובים בעזרת נעשו תקד,

מכו בדרך־כלל העדיפו השודדים
 גנבו שאותן אאודי, מסוג ניות

 נכנסים היו הם שוגים. במקומות
ו העובדים על מאיימים לתחנות,

 במשך להם אספו כך באוויר. יורים
לירות. רבבות כמה אחד חודש

בבית־המיש־ נאשמו האחים שני
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