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 והסגירו אותו׳ שסידר וולף זד,
המישטרה. לידי

 ב־ הודה שקיש הטענה אפילו
לנ כדי הנשק בהחזקת מישטרה,

ה האנשים שני את מאשמה קות
 לא בדירה, איתו שנמצאו אחרים,
השופט. אח שיכנעה

 לא אבל — הסתיים המישפט
 לשכנע בדעתו נהוש קיש נגמר.

במיקרה בחפותו בית־המישפט את *
לבית־המיש־ ערעור הגיש הוא זה.
 העירע־ר של עיקרו העליון. פט

 שבית־המישפט על-כך מבוסס
לבק נעתר לא כאשר בקיש פגע
 קשאני, את להזמין הסניגור שת

בלד מהימנות להוסיף היה שיכול
ל להביא עשוי והיה הנאשם, רי

 אי־ המישפט. של שונה תוצאה
 את קיפחה י'נאשק לש הזמנתו

להתגונן. קיש של כוחו
 כיוון נקבע, טרם המישפט מועד
 השנים חמש עונש ריצוי שמועד

 קיש מרצה בינתיים החל, טרם
מאסר־העולם. את

האכזר 0־71
 או הרגו? המצילים האס
ביריוגות? בפגי ;ו3התו,ו

 להתרחץ היורדים אנשים יש
 הכבד מהשרב להתקרר כדי בים

 יעקב גם כי לשער, יש הקיץ. של .
 ירדו חבריו ושני ,19ה־ בן ביטון,

מטרה. לאותה באשדוד לחוף־הים
 הקרירים במים עמוק כששחו

ה המציל. של שריקתו את שמעו
והמ למציל, שמו־לב לא שלושה

 היה המציל אולם להתרחק. שיכו
 תפקידו, את לבצע בהחלטתו נחוש

 מהמקום המתרחצים את ולהוציא
 עליהם איים הוא לרצחה. האסור

נג יגיש בקולו יישמעו לא שאם
דו״ח. דם

,17ה־ בן חיים, המציל, של חברו

(משמאל) קיש השוד
ווזודמיקלע אקדחים שני

ב כמציל יום באותו הוא גם עבד
 חברו את לפתע שמע כאשר חוף.

 של האמיתיים (שמותיהם אברהם
 כיוון לפירסום אסורים המצילים

 כאשר לעזרה. צועק קטינים) שהם
הצע מקור לעבר והביט הסתובב

 גופות של ערימה לדבריו ראה קה
 מכות והיכוהו חברו, על ששכבו

 הרבה, חשב לא חיים נמרצות.
מ שבור, משוט תפס הוא
 בחול, תקוע שהיה אלומיניום מוט
ב מכות בכמה חברו. לעזרת ורץ

 לפזר הצליח התוקפים של גופם
לדב הקטטה. את ולהפסיק אותם,

 את אמנם הכה הוא חיים של ריו
 אבל במשוט, מכות כמה ביטון

 אלא בראשו, כלל פגע לא לדבריו
בלבד. בגופו

בע מוקדמת, עדיין היתד, השעה
המתרח שלושת בבוקר, עשר רו

לרחצה, המותר למקום עברו צים

 שעת־הצהריים. עד בים ונשארו
 חש הוא כי ביטון התלונן אז רק

מ מגן־דוד. לתחנת והלך בראשו,
מסת המעצר בעת שעלו עדויות

 שטיפל לרופא אמר שביטון בר,
 מחמת בראשו חש שהוא שם בו

 כשד,תרחץ מסלע, שקיבל מכה
 ונשלח קל, טיפול קיבל הוא בים.

לביתו.
 לבית־החולים. בדרך מוות

 לבית- להגיע בערב ניסה כאשר
מאו כבר היה ברחובות החולים

 ובבית־החר בדרך, התעלף הוא חר.
שכנ בגולגולתו, סדק מצאו לים
 נפטר ביטון לשיטפי־דם. גדם ראה

ביילינסון. בבית־החולים
 שני את עצרה מישטרת־ישראל

 הובאו כאשר הצעירים. המצילים
להא באשקלון שופט־השלום בפני
 הוא כי חיים, טען מעצרם, רכת
 אתם מה ״בכלל חברו. על הגן

 הוא ״הרי שאל, ז״ מחיים רוצים
תוק־ שלושה נגד נשק בלי התגונן

־ז

שיינמן פרקליט
גופות של עריוזה

 כדי המשוט את הבאתי אני פיט,
!״להצילו

 טענות את שמע שופט־השלום
 דן עורו־דין חיים, של סניגורו
ה בגופת כי שהדגיש, שיינמן,

 שלאחר ניתוח כלל נעשה לא מנוח
 המישפחה. התנגדות בגלל המוות,

 המכות כי ביטחון, כל אין לכן
 כמובן למוות. גרמו המציל שהכה
 רק בעצם כי המצילים, שני טענו

 רבים שהיו תוקפים נגד התגוננו
במיספרם. מהם

 לשחרר החליט . שופט־השלום
 למיש־ ונתן בערבות, השניים את

הח על לערער כדי שעות 48 טרה
 בית־המישפט־המחוזי. בפני לטתו

 הגישה אך ערערה, לא המישטרה
 נגד כתב־אישום הזה הזמן במשך

 בהריגתו אותם האשימה השניים.
 לבית־המישפט־ ופנתה ביטון. של

 את וביקשה בבאר־שבע, המחוזי
הה תום עד השניים של מעצרם
ליכים.

 האזין בית־המישפט״המחוזי גם
 גירס־ את וקיבל הסניגור, לטענות

הצעי של במעצרם צורך שאין תו
רים.

ער היא ויתרה, לא המישטדה
ה השופט של החלטתו על ערה

ו העליון, בבית־המישפט מחוזי
במע המצילים את להחזיק ביקשה

 — החמורה התוצאה בגלל צר,
ביטון. של מותו

 חיים השופט בפני הובא הדיון
 הליבראליות בדעותיו הידוע כהן,

המע ״תוצאות המעצרים. בעניין
 קבע למעצר,״ מהותיות אינן שה

 מיוחדות, סיבות אין ״אם השופט,
 אין עדים, על להשפעה חשש כגון
 הנאשמים,״ של במעצרם צורך

השבוע. השופט החליט
 עד הביתה חזרו המצילים שני

 אלף 35 של בערבות העונה, סוף
לאיש. לירות

 :מרכזית במה
 צק צייק בחסות

 פרומין של
:הככר במת

:הפתוח המועדון

:ספורט במת

:טכנולוגיה
:סרט

:הדשא על
14.8 — ה׳ יום

:מרכזית במה

:הככר במת

:הפתוח המועדון

:טכנולוגיה

:הדשא על
:הספורט במת

16.8 שבת יום
:מרכזית במה

חצב מועדון בחסות
:הפתוח המועדון

:טכנולוגיה

: סרט
: 31 ביתן

:הספורט במת
17.8 — א׳ יום

:מרכזית במה
צחב מועדון בחסות

:הככר במת

: הפתוח המועדון

:הספורט במת
: סרט

:הדשא על
:ספורט מגרשי

: 31 ביתן
 18.8 — ב׳ יום

 מרכזית: במה -
 חצב מועדון בחסות

:הככר במת
:הפתוח המועדון

 :ספורט במת
: טכנולוגיה
:סרט

:הדשא על
:ספורט מגרשי

19.8 — ג׳ יום
:מרכזית במה

: הככר במת

:הפתוח מועדון

:טכנולוגיה
:הדשא על

 : 31 ביתן
:ספורט במת

ם קשת, ששי — חי א ת, ה חיו א ה ו
חה קרליבך, דותן דודו : מנ

— קוסם :• דביר שלומית : בדרנית-מנחה — 17.30
 צעירים כשרונות — 19.30 !• שכנאי רוני

תיאטרון משחקי — 17.45
רועה יצחק מראיין: ערובה, בני הנוער: פני מול — 19.30
סיינטולוגיה — 21.30
היאבקות ג׳ודו, כבדה, אתלטיקה — 18.00
ספורט וסרטי איגרוף — 20.00
שורק נחל גור, י. — אנרגיה גרעיניים, כורים — 20.00

מלא באורך עלילתיים סרטים — 21.00 —19.30
מאולפים כלבים הצגת — 18.00

ת, — 22.00 ק אילני סיני, ארי
ם חי א ת ה חיו א ה ו

מחזמר — יצאנו״ ״לטיול — הזמן תיאטרון — 17.30
שמר נעמי שירי עפ״י

טימור ומשה ריפל יואל עם — אותה שחק — 19.30
קדברא אברא — 17.30
— מראיין בצה״ל. פרשיות : הנוער פני מול — 19.30

תיאטרון שעשועי — 21.30 •1 רועה יצחק
 ומעקב, חקירה המשטרה: לעזרת המדע — 20.00

 מעבדה סרט — מחשבים במיקרו מהפכה
מל״ל חברת ע״י והרצאה

כלבים אילוף אימון, — 18.00
ספורט סרטי 20.00 • והיאבקות ג׳ודו מופעי — 18.00

סקו, אליפות — 21.00 ת זמרת הדי ח ר — או
חה שרי, הולצמן רותי :מנ

כוכב להיות : הנוער פני מול — 19.30
רחוב תיאטרון על ומדבר מדגים עמירם — 17.15
שיח — ומציאות חזון — המים תעלת — 21.00

גודוביץ ישראל הארכיטקט בהנחיית
מלא באורך עלילתיים סרטים — 21.00 — 19.30
פרקש מילו — קוסמים קורס — 19.00
ספורט סרטי — 20.00

שטיין גרי :רוק ערב — 21.00 ת אק ק ה ל ו
ת סתיו, ק ה דובדבן ל

לילדים הצגה י• ותיאטרון פנטומימה — 17.30
ברבור להקת !• צעירים כשרונות — 19.30
ויכוח״ עם פתוח ריב : רוח במצב ״שמנונית — 17.30
:מראיין — המלחמה מוסר :הנוער פני מול — 19.30

הקהל עם ג׳ז — 21.30 •1 רועה יצחק
ספורט סרטי — 20.00 •1 איגרוף — 18.00

מלא באורך עלילתיים סרטים — 21.00 —19.30
הרצאה — בסיסית כלבנות — 18.00
כדורסל/יד/עף — גמר רבע — 19.00
פרקש מילו — קוסמים חוג — 17.30

הצעיר״ השנה ״איש — 20.00
כספי מתי — 21.30
ירושלים״ טוב ״ילד — 17.30
רועה י. מראיין: ונוער, משטרה הנוער: פני מול — 19.30
אהבה על מהמרים — 21.30
ספורט סרטי — 20.00 ;איגרוף — 18.00
קריידן ג׳ו — ובעתיד בהוה תחבורה — 20.00
מלא באורך עלילתיים סרטים — 21-00 — 19.30
 כלבים אילוף אימון — 18.00
כדורסל/יד/עף גמר חצי — 19.06

דותן, דודו עם :לחיוך הללויה — 20.30
או, חנה שביט, ציפי גל דובי לסל

דרום פעמי הנסיכים, להקת — 17.30
דרום פעמי הנסיכים, להקת ברבור, להקת — 19.30
שרת ואורית רינה שוקי, — ויצירה צורה — 18.00
כליות השתלת : •הנוער פני מול — 19.30
הקהל עם ג׳ז — 21.30
ומציאות חלום — בדיוני מדע — 20.00
כלבים אילוף גמר רבע — 18.00
כדורסל/יד גמר רגל, קט גמר רבע — 19.00
פרקש מילו — קוסמים חוג — 17.30
הצעיר״ השנה ״ספורטאי בחירת ערב — 19.30
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