
 בתל־ בית־המישפט־המחוזי נשיא
בדעו הידוע כהן, בנימין אביב,

 כי שמע, כאשר הליבראליות. תיו
 נוסף מידע כל אין המישטרה בידי

 גם וכי ביוני, בידה שהיה זה על
 טרם ביוני שנחקרו העבירות על

 קיבל היום, עד כתב־אישום הוגש
 והחליט הסניגור, של בקשתו את

 ערובה ללא החשוד את לשחרר
כלל.

 למישט־ חינוכי אקט זה ״יהיה
לחומר גם לבו שת ולא אמר, רה״

 במטילים, זהב קילוגרם חצי ניים.
 זהב קרונות מכסיקניים, זהב פזוס

 שונים כספים ועוד אוסטריים,
החסיד. אצל נתגלו

פר כאשר כתב־האישום, לדברי
 צי־תי־ ובידם לבית, השוטרים צו

לח להם לתת איצ׳לה סירב פוש,
 תקף ואף בכוח, התנגד הוא פש,
השוטרים. אחד את

 הוגש לחקירה. נעצר איצ׳לה
 מטבע בעבירות כתב־אישום נגדו

ביקשה התביעה שוטרים. ותקיפת

 השתכנע, בית־המישפט אבל
מע על החוזר עבריין שהוא אדם
 לנשיא- הבטחות הפר אשר שיו,

או בעל אדם הוא ולרבו, המדינה
 ויש חוש־מוסרי, ללא פגום, פי

 קבע ההליכים, תום עד לעצרו
שטיינברג. השופט

 שבו־ פנחס החסיד, של סניגורו
 המעצר. החלטת על ערער לת,

 שמע שבית״המישפט אחרי ואמנם
ה נסיבותיו את ולמד הערר את

ו־ לו, נעתר איצ׳לה, של אישיות
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ירושלים

כמי המישטרה על־ידי לו שהוגש
אח התגלה לדבריה אשר חסוי, דע
 למעצר מקום היה ״לא המעצר, רי

 ולכן השופט, קבע מלכתחילה״
החשוד. שוחרר

דאדמו״ר המנוחה
הנאשם הפר האם

 מנור, זאדמו״ר הבטחתו 71 א
טר? תקף ונם שו

 כובע חבוש גבה־קומה, גבר
 אינו ופיאות זקן מגודל שחור,
 פלילי. בבית־מישפט רגילה דמות
הג איצ׳לה או צוויגנבויים, יצחק
 בבני־ברק, מכונה שהוא כפי דול,
 ספסל־ על במיוחד נרגש נראה לא

הנאשמים.
 סיפרה אמיר, שולמית התובעת,

 פרצו כאשר כי בבית־המישפט,
 של לביתו אנשי־מישטרה חמישה
 ממש שם גילו מבני־ברק, החסיד

 מכובדים, אנשים 10 פרטי. בנק
גדו כסף סכומי נמצאו שבכיסיהם

 אצל להתקבל לתורם חיכו לים,
 סכו־ נמצאו הדירה ובתוך איצ׳לה,
וזהב. במטבע-חוץ מי־עתק

 ב- במזומנים, דולרים רבבות
 אלפי ובהמחאות־נוסעים. שיקים

גרמ־ ומרקים שווייציים פרנקים

2242 הזה העולם

מגור האדמו״ר אחי של המיכתב
הרבי של ההוראה

 לעצור שטיינברג, חיים מהשופט,
 המישפטיים. ההליכים תום עד אותו

 בררך־כלל אינן מטבע עבירות
 וכדי כזה, מעצר המצדיקות עבירות
הפ כי בית־המישפט, את לשכנע

ה סיפרה במעצר, צורך יש עם
ה עברו על לבית־המישפט תובעת
איצ׳לה. של מכובד

 עוקבת שנים מזה פגום. אופי
 המסועפים עסקיו אחר המישטרה

לפ לשכנעו ומנסה במטבע-חוץ,
 נעצר פעמים כמה מהמיקצוע. רוש

ומאס לקנסות בתחילה ונשפט,
 לא אלה גם וכאשר על־תנאי, רים

 של עונש לבסוף עליו הוטל עזרו,
נשיא־המדי־ אולם מאסר־בפועל.

 את בצו־חנייה המיר הקודם, נה
 במאסר־ איצ׳לה של המאסר עונש

 תלוי עדיין זה ועונש על־תנאי.
כחרב. ראשו על

 את ביותר שהרתיח הדבר אבל
ה שסיפרה הסיפור היה הנאשם
 הפרת על לבית־המישפט, תובעת
 איצ׳לה, מגור. לאדמו״ר הבטחה
 כי לרבו הבטיח התביעה, לדברי
 במטבע־חדן, העיסוק את יפסיק

 לאיש החמורה זו, הבטחה גם אבל
 -המדינה, מחוקי שבעה פי דתי
הנאשם. הפר

 הכחיש לרב ההבטחה הפרת את
 מעולם לדבריו תוקף, בכל איצ׳לה

לרבו. זאת הבטיח לא

 בתנאי בערבות, שחרורו על ציווה
 מלבקר ויימנע בחיפה, שיתגורר
בני־ברק. הקודמת, בממלכתו
ה התחיל באן חיפה. גלות

בשי ההחלטה את לפרוס סניגור
 החסיד ביקש בתחילה הסלמי. טת

אי בשל לבני־ברק ליומיים לשוב
נע בית־המישפט מישפחתי. רוע
 הארכת ביקש אחר־כך לו. תר

 מ־ אחת בשל בבני־ברק שהייתו
 על חזר כך המרובות. מחלותיו
 אשר עד -לפעם, מפעם בקשותיו

 לבית־ שוב הסניגור פנה השבוע
ש מאחר כי והסביר, המישפט,

 ממילא הזמן כל כמעט נמצא מרשו
 בית־ כי מבקש, הוא בבני־ברק,

ו חיפה, מגלות יחזירו המישפט
לעירו. לצמיתיר. לשוב לו יתיר

 של בריאות נימוקי עלו שוב
 מחנות־ שעבר ,64,־ד בן הגבר
 דב־ על סופר השואה, בזמן ריכוז
 הוא כאשר אותו התוקפים אונות
 ובית־המיש־ מישפחתו, מבני רחוק

 מישטטו, עד הפעם. גם נעתר פט
 ב־ בביתו להתגורר איצ׳לה יוכל

 לו יהיה אסור אבל בני־ברק.
יו הוא אחרים. של בבתיהם לבקר

לב לבית־הכנסת, ללכת כמובן כל
 אצל טיפול ולקבל במיקווה קר

 למנוע גם יהיה אי־אפשר רופאיו.
 לי׳כת אבל שלו, מביתו מבקרים

האיש. יוכל לא אחרים לבקר
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 ומתקדמים למתחילים קורסים

 וצבע לבן בשחור
אוגסקורה קמרה
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