
 הגיעה כאשר בעקבותיו. וד,גברתן
 גולדפרב, את ועצרה המישטרה

שקרן. אינו הוא כי התברר
 ימי־ במשך צבר )33( גולדפרב

 שונות. בעבירות הרשעות 22 חייו
 גניבת בגין היתה שבהן האחרונה

 גרס השלום שופט ממטע. מנגו
 עבירה היא פקיד־ציבור תקיפת כי

 שנת־ הנאשם על וגזר חמורה,
 ומחציתה בפועל מחציתה מאסר,

על־תנאי.
 בבית־משסט־ שהופיע גולדפרב,

 נבהל מישפטי, ייצוג ללא השלום
 הוא לערער. והחליט מהתוצאה

ל ליועץ־המישפטי בקשה הגיש
 מ־ מכתב והשיג ההליכים, עיכוב

 אשר התנכל, שלו פקיד־השומה,
 ואינו לנאשם, מוחל הוא כי הצהיר

לו. נוטר
 בראש שישב לוין, דב השופט

 את קיבל לא בעירעור, שדן ההרכב
ה של מחילתו הסניגורית. טיעוני

 פגע הנאשם מספיקה. אינה פקיד
התו שסיפרה וכפי כולה, בחברה

 כמותו אנשים אריאל, שלומית בעת
זקו שמוסדות־ציבור לכך גורמים

מתמדת. לשמירה קים
הטענה, את גם קיבל לא השופט

 עוול גרמה סניגור ללא הופעתו כי
 פליליים, תיקים 22 ״אחרי לנאשם.

 מלאה, התמחות עשה כבר הוא
 השופט אמר מעורכי־דין,״ יותר

 של עירעורו את ודחה בחיוך,
גולדפרב.

סוהר בתי
מאשר דא הנציב

 ערעור, הגישה ׳המדיגח
 החדים הסוהר פתי* וגציב
שליש גיבוי לאשר לא

 עונש לוי לאון על הוטל כאשר
 חשבונו, לפי לו, נותרו המאסר,

 החישוב מאסר. ימי שלושה עוד
ב הבקיא לכל וידוע פשוט היה

 המאסר עונש בית־הסוהר. נוהגי
 בפועל, חדשים ששה היה לוי של

 שהיה כיוון מעצרו. ביום שהתחילו
 והוא שלו, הראשון המאסר עונש זה

 ראוי סביר, באופן בכלא התנהג
 ריצוי אחדי מוקדם, לשיחרור היה

שיח מתקופת־המאסר. שני־שליש
אוטו כמעט מוענק זה מוקדם דור

מטית.
 נשכת לוי, של להפתעתו אולם

הוע הוא שלו. השליש ניכוי כליל
 המיון לאגף גזר־הדין, אחרי בר,

 עשרה אחרי ומשם, יהו, מעש בכלא
 בירר כאשר באר־שבע. לכלא ימים,

 טרם מדוע שפטל, יורם סניגורו,
 ביגלל כי לו הוסבר מרשו, שוחרר

 מנד בכלא ששהה הקצרה התקופה
 על שימליץ מי היה לא שיוזו,

התנהגותו. על וידווח שיחרורו
 את בתוקף שפטל ביקש כאשר
 קיבל נציב־בתי־הסוהר, החלטת
מסבי מהן 19 מילים, 24 בן מיכתב

 וחמש הנציב, של סמכותו את רות
 לא ״אני האומרות: קצרות מילים
המוקדם״. שיחרורו מאשר

לסני הסתבר בירורים, תוך־כדי
 עירעור הגישה הפרקליטות כי גור
 נידון מרשו שכן העונש, קלות על
 מתחזה, לשוטר חשיש מכירת על

 צרם שנת־מאסר חצי של ועונש
 בית- כי ידוע הפרקליטות. אוזני את

 ממהר אינו לעירעורים מישפט
ש אחרי לכלא עבריינים להשיב

 עונשם. ריצוי את וסיימו שוחררו
 בזמן נמצא עדיין הנאשם אם אבל

 את לשכנע בהרבה קל העירעור,
 תקופת־ את להאריך השופטים

מאסרו.
 זירוז את ביקשה אף הפרקליטות

מדו כי בטענה העירעור, שמיעת
 יהיה ולא קצרה, מאסר בתקופת בר
 הדיון את לקיים שלא הראוי מן זה

 פסק־ מתן למועד סמוך בעירעור
 7ה־ לתאריך נקבע הדיון הדין.
 לאחר הנופל תאריך ׳,80 במאי
 תוך אך התקופה, שני־שליש ריצוי

לוי. על שניגזרה השנה מחצית
דב שני עשה שפטל עורך־הדין

בפני נוסף דיון ביקש הוא רים.

שפטל עורך־ידין
? הסיבה מה

 על עירער וכן נציב־בתי־הסוהר,
ניד שלו, עירעורו עקב ההרשעה.

 והוא המקורי, העירעור מועד חה
 ריצוי תום שאחרי לתאריך הועבר

 אי- לוי. של תקופת-המאסר כל
 להחזיקו טעם כבר היה לא לכך

 משוחרר ממילא יהיה שכן בכלא,
והפרק העירעור, יישמע כאשר
דבר. מכך תרוויח לא ליטות

 הסניגור, את שהרגיז מה אולם
 מקציני- איש כי העובדה היתה

ב דן איתם שירות־בתי״הסוהר,
 האמיתית בסיבה הודה לא עניין,

 טענו הם לוי. של לאי־שיחרורו
 עמדו שלא ומשונות שונות טענות

 ואת הקיים, והנוהג הניסיון במיבחן
 בתי- נציב של הלאקונית החלטתו

אחרות. לסיבות ייחסו הסוהר
 עוזר מאת אחרון במיכתב רק

 גם נזכרה לראש־המחלקה־לאסיר,
הפרקליטות. עירעור של הסיבה

 יותר מאוחר תאריך נקבע כאשר
 למנהל־הכלא, לוי הוזמן לעירעור,

 מאחר משוחרר הוא כי לו שסיפר
נידחה. עירעורו שמועד
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