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שמוע ליודעים ההבדל מה ל

ק (בניו גבעתיים 1 כורזין רח׳ שו  החדש), הסופר
רמת-חן. מול שדה, האלוף דרך פינת

סים: בו טו  מירושלים, 400 וקו 71 ,52,55,68,43 ,51 או
ם התצוגה אולמות חי תו ם פ מי  בשעות א׳-ה׳ בי

ם ; 08.00-19.00 14.00-08.00 ו׳ יו
03־ 765071 טל,

ם רק ה א ת אלו שייך א ם ל  שמביני
ת או במערכו רי ט אלו או ס ם ל כני מו  ש

שמוע ה ל ק סי לה מו ה צלו קי מרו ונ א  לך י
ת מו ש ם ה אי ב  הכל: ה
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ת לו שמו ם א צגי ד מיי ני ציו פו או רי ט  ס
לה, ב מעו גו הטו סו בעולם. מ

ה, לנו, ק סי מו ל ט מבחר ב ר העשיר ה ת  ביו
ת של או מערכו רי ט סף ס  לציוד בנו

עי צו ק ל כולל אחר מ קו שמי ם ר ליי לי  ס
ם רי ס ק מי ם. ו עיי מקצו

ם א עדיין א  מערכת אצלנו רכשת ל
או רי ט ת ס ח ב שו ת לעשות תוכל מ א  ז

אי עכשיו תנ ם ב שלו ם ת חי ביותר. נו
ת * שרו שה אפ אי רכי תנ א ב בו שי. י אי
ה * ק ל ח ת מ ד ח ם מיו לי ם. לעו חדשי
ת שרות * ריו ח א ם ו אי ל ת ע״<י מ בדו  מע

ה. ק סי מו ל ט

במדינה
שפט מי

העוחנלת ט31־ע7נ
 הנאשם צייד האס

 באשר זבאי לבאת
 שובחת התביעה
ראיה? להציג

 ומוגבל מוגדר בישראל המישפט
דו הוא ולכן נוקשים, בכללי־דיון

 שח־מת. למשחק לפעמים מה
 לא כלי, להזיז שוכח שחקן כאשר
 והוא נוספת, אפשרות לו תינתן
 גם הדבר כך האם למהלכו. כבול

הו זו מעניינת שאלה במישפטז

 בבית־המישפט אלה בימים עלתה
שמו והשופט, בתל־אביב, המחוזי

 איננו שמישפט קבע קוארט, אל
הכל לתביעה התיר הוא שח־מת.

שנישכחה. ראיה להציג לית
 נח- נסים כי טענה המישטרה

 וכי ידוע, סוחר־סמים הוא מיאס
 ה־ הצליחה לא תיחכומו, ביגלל

 לכן מעולם. אותו לתפוס מישטרה
מתוח מהלך במישטרה תיכננה

 לידידה התקשרו השוטרים כם.
 והצליחו נחמיאס, של נרקומנית

 איתם תשתף כי עליה להשפיע
נחמיאס. אל ותובילם פעולה

 נחמיאם בין קשר יצרה הצעירה
 ניסים בשם מוסווה שוטר ובין

 שנח- לכך לגרום והצליחה ונונו,
 פעמים, ארבע לשוטר, מכר מיאס

 קרה זה חשיש. של שונות כמויות
.1979 ספטמבר־נובמבר בחודשים

 בכמות היתד, האחרונה העיסקה
 טילפן השוטר חשיש. גרם 100 של

ב פגישה איתו וקבע לנחמיאס,
 בתל־ הקסטל בית ליד צדדי רחוב

 ארבעת היו השוטר בידי אביב.
ה מחיר מסומנות, לירות אלפים
ב במקום הופיע נחמיאס חשיש.

 גבה* צעיר בידי נהוגה מכונית
 אחרי מיד הסחורה. את ומסר קומה

 על שוטרים התנפלו העיסקה ביצוע
 יושביה. את לתפוס וניסו המכונית
 ובידו במקום נתפס אמנם נחמיאס

 המכונית נהג אבל המסומן, הכסף
 בנסיעה מהמקום להימלט הצליח

פרועה.
 אותר המכונית של מיספרה לפי

 אולם אמינוף. אורי השני, הצעיר
 ולא הוריו, בבית היה לא הוא

אחרי ורק חברתו, של בביתה נמצא

 לבסוף. נתגלה חיפושים ימי עשרה
 את נהג הוא לא כי טען הוא

 מכונית זוהי אמנם הסמים. מכונית
 בעוד נגנבה. היא אבל המישפחה,

ב בטיול זמן באותו היה שהוא
נביעות.

 התביעה את השופט. יוזמת
 של אשתו גקדימון, זהבה ניהלה

 נקדימון (״נקדי״) שלמה •העיתונאי
 התובעת מנוסה. תובעת שהיא

 להוכחת מירצה כל את הפנתה
מהמכו שנמלט הבחור של זהותו

 הביאה היא העיסקה. בעת נית
 משקפיו, גובהו, את שזיהו עדים
 קרוב ברחוב, שנמצא שעונו ואת

הפשע. למקום
וסני אמינוף עם הוויכוח בלהט

 נח* כמעט נשכח זיו, שמחה גורו
 היה המישטרה לטענת אשר מיאם,

הגדול. סוחר־הסמים
 עורך־ על־ידי שיוצג נחמיאם

 להתגונן ניסה לידסקי, צבי הדין
 הובאה כאשר אולם הכל, ולהכחיש

ה את שיצרה הצעירה של עדותה
 נכנע. הוא השוטר, לבין בינו קשר

הת מאז כי התברר גם זה בשלב
 ל־ שעזרה הצעירה, של שמה גלה

ו סוחרי-סמים בגילוי מישטרה
 המישטרה מצאה עצמה, את סיכנה

 בעניין. לטפל יותר נאותה דרך
תעו הוגשה נחמיאם, של במישפטו

 שר־ על-ידי שהוצאה חסיון דת
 אין כי קובעת זו תעודד, הפנים.
 מזהה פרט כל או שמה, את לגלות

 לחסיון הסיבות הצעירה. של אחר
ה הצעירה. של לחייה הסכנה הן

 של מידע איסוף דרכי לגילוי סכנה
 מקורות וחשיפת ישראל, מישטרת

 במיקרה כי טען לידסקי המידע.
ש כיוון אבסורד, היא התעודה זד,

 לנחמיאם. היטב מוכרת הצעירה
 תקופה הצמודה חברתו היתה היא

ארוכה.
 גרמה הצעירה של עדותה אולם

ב מכפירתו בו לחזור לנחמיאם
 נותר והורשע. הודה הוא אשמה.

 אמינוף, של זהותו את להוכיח רק
 התובעת התיק. את לגמור כדי

 בשלווה וישבה המישפט את סיכמה
 את טען זיו הסניגור במקומה.

 סייס כאשר ולבסוף, הוא, סיכומיו
 לא ״ובכלל דממה: בקול הפליט

 היה שנמכר החומר כי הוכח
חשיש״.
 נק־ בלתי־צפויה. פצצה זו היתה

ומצ התביעה בתיק הציצה דימון
הדו״ח את להגיש שכחה שאכן אה

נקדימון תובעת
— לנצל לא

 נחמיאס שמסר החומר כי הקובע
חשיש. היה ונונו לשוטר

 זו שעה היתד, הדיון כללי ביגלל
 הדו״ח, את להגיש מדי מאוחרת

 באותו מסתיים ,יה1 המישפט ואם
 בית- בידי ברירה היתד, לא שלב,

 אמינוף, את לזכות אלא המישפט
 היתה שנמכר החומר מהות שכן

העבירה. של עיקרה
 קמה היא התבלבלה, לא נקדימון

 להתיר מהשופט וביקשה ממקומה
 של זה בשלב נוספת ראיה הבאת

 לנצל מבקשת ״הסניגוריה הדיון:
 הצד של שגיאה הוגנת לא בצורה
ה אמרה מההפקר,״ ולזכות השני

 ביוד צדיך כזה ״במיקרה תובעת.
 למנוע כדי יוזמה לנקוט המישפט

דין.״ עיוות
תקדי של ערימה היתד, לסניגור

 ראיה של הבאתה התירו שלא מים
 ״אם הדיון. של זה בשלב נוספת
 את ללמוד עליה התביעה שגתה
ה שבמקרים לכך ולדאוג הלקח,
 במועד,״ הראיות את תגיש באים
הסניגור. טען

 אתגר לפני ניצב קוארט השופט
 את לזכות עליו האם ומעניין. קשה

 אי״ההב־ או השיכחה בגלל הנאשם
 עליו שמא או התובעת, של נר,

 את ולהרשיע הדו״ח, הגשת להתיר
 השופט אין ״בדרד־כלל הנאשם.

 לתקו כדי עד הזמנת ליזום צריך
 רק הדין. מבעלי אחד של שגיאה

 וזאת וחריגים, נדירים במקרים
 עיוות ומניעת צדק עשיית לשם
״ב והחליט: השופט, אמר דין,״

 עשיית של השיקולים זד, מקרה
 על עדיפים הציבור וטובת הצדק

 ה־ את ללמד צורך שיש השיקול
ב תקפיד למען לקח, קטיגורית

בעתיד.״ עליה המוטל מילוי
 את בית־המישפם שהתיר ברגע

 יותר כך על עמד לא הדו״ח, הגשת
מימצאיו. את ידע הוא הסניגור,

 מאסר לשנתיים נידון נחמיאס
וקנס תנאי, על מאסר ושנת בפועל

זיו סניגור
השיכחה א(ז —

 נידון אמינוף לירות. אלף 100 בסך
 מאסר שנה בפועל, מאסר לשנת

 קנס. לירות אלף 25ו־ תנאי, על
 אמינוף של רשיון־הנהיגה גם

אחת. לשנה ממנו נשלל
 כדי עירעור הוגש פסק־הדין על
 אם העקרונית, הנקודה את לברר

שח־מת. אינו מישפט

הועידה דא המחיזה
 גי ״א :איים הנאשם

 השומה פקיד /,עבריין
 וגם מישטרה, הזמין

הועילה לא המחילה
 תגמור לא אם יקרד, מד, ״תראה

 אני אותי, מכיר לא אתה איתי,
 ל־ אימתני גברתן אמר פושע!״

 החל כאשר בנתניה. פקיד־השומה
 לנופף גולדפרב, אריה המאיים,

ו פקיד־השומד, נבהל בזרועותיו,
למסדרון יצא הוא מחדרו. ברח
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