
רונן ג׳קי מיסעדן
'רי עזור !אותי ״סיבכת !

 שמסו ממי דבית־הסוהו הרו המיסעדן
 נ׳ סען חוא אשה. רסונת נוזנת עוות
 וודו הוא דנו. אותו הויח שרה 1־111־עוון־
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 עניינים אגל אסור, במקום כסאות שמתי
 אמרתי אז לי. היו לא ממש של פליליים
מודה. שאני לשופט
 על לחשוב ביכלל שהספקתי לפני
 מתוכה מאסר, שנה עלי גזר הוא משהו,

 הסכים לא ואפילו בפועל, חודשים שלושה
 ליום־יומיים, גזר־הדין ביצוע את לדחות

וב בעסק העניינים את לסדר שאוכל כדי
בית.

 הגיהינום. ממש וזה למעצרים, ירדתי
 מאסר חודשי ששלושה לי נודע אחר-כך

ב שאלון כך בעבודות־חוץ, לסדר אפשר
 שיסדרו התחננתי במישטרה. ואעבוד בית

מת שהמישטרה לי אמרו אבל זה, את לי
 חמום־מוח, עוד שאגי חושבים כי נגדת,

במיזרחי. לנקום ומסוגל
 לי להשיג הצליח הזקן אבי זאת בכל

וחצי. חודש אחרי עבודות־חוץ
 של החילטון שזה מעשיהו על אומרים

 רוצה אינני הילטון, זהו אם בתי־הסוהר.
מדר בבתי־הסוהר שקורה מה על לחשוב

יותר! נמוכה גה
הענ כל את סיפרתי שבמישפטי מכיוון

 בפסק־דינו השופט היפנה מיזרחי, על יין
ש אחרי המישטרה. לחקירת העניין את

 למיש־ נקראתי מבית־הסוהר השתחררתי
 ביני עימות עשו נוספת. לחקירה טרה
 קציני־מיש־ חמישה בנוכחות מיזרחי, ובין
גבוהים. טרה

 וירדתי מיזרחי את חקרתי רתחתי. אני
 יתפור שלא לזה שאגרום לו אמרתי עליו.

 אלא צוורן אצל במקום שלו החליפות את
בית־הסוהר. חייט אצל

 מכונת־אמת, הציעו השוטרים כאשר
 אני התנגד. מיזרחי אבל כך. על קפצתי
דובר-אמת. ונמצאתי למכונת־אמת הלכתי

 יותר. רציניות בחקירות התחילו אז
 ראה בתאונת־הדרכים שהנפגע הסתבר

 ובין ביני במיסדרון שהיתר, השיחה את
במישטרה. כך על העיד והוא מיזרחי,

 כך על במיוחד מיזרחי, על כועס אני
 לא אפילו הוא בכלא ישבתי ׳שכאשר
 ושאלו טילפנו .שלו חברים בי. התעניין

 הוא אבל לעזור, אפשר אם אשתי את
לו. יזיק שזה פחד אולי קול. השמיע לא
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אח מיד לחקירה. למישטרד, נקראתי מה
 לו: ואמרתי למיזרחי טילפנתי החקירה רי

 אותי, סיבכת כניסה, לאין אותי ״הכנסת
עכ שהוא לי אמר הוא אבל לי!״ תעזור

 לא והוא המיתרס, של השני מצידו שיו
 כמה עוד טילפנתי כלום. לעשות יכול

והתייאשתי. פעמים,

י יי

מיזרחי פרקליט
התיק״ את ״לגנוז

 בבית־המישפט להעיד וזמנתי ןך*
 ה־ ליד שקרתה התאונה בעניין •

 הכל, היטב שידעתי כמובן שלי. מיסעדה
 זקן, איש הפצוע, את אספתי עצמי אני

ה של למכוניתי אותו והכנסתי מהכביש
 במכונית הזכוכיות כל בו. שפגעה גברת
 אז בהלם, היתד, והיא שבורות, היו שלה
 לבית״החו־ שלה המכונית את נהגתי אני
 הפצוע. את אישפזנו שם איכילוב. לים
 כדי מישפחתו ובני לאשתו טילפנתי אני

 בבית־החולים.״ נמצא שהוא להודיע
 החזיק צמרת, מיסעדן רונן, ג׳קי

 :בכעס וסיפר צונן ויסקי כוס כידו
 של שעורך־הדין גיליתי בבית־המישפט

 מכיר אני מזרחי. שמעון הוא הנתבעת
 ששנינו מזה וגם שלי, מהמיסעדה אותו

 הוא תל־אביב. מכבי של שרופים אוהדים
 ואני הכדורסל, אגודת של היושב־ראש

מאוד. אותו מעריך
 בית־המשפט של למיסדרון יצאנו כאשר
 אלי ניגש שלי, העדות לפני בהפסקה,

 למה מסכנה, אשד, ״היא :לי ואמר מזרחי,
 ראית לא אתה לה. נעזור בוא ? לה להזיק

 בכלל.״ התאונה את
 ולכן, אחרת, שאעיד רוצה שהוא הבנתי

ש אמרתי דוכן־העדים, על עליתי כאשר
 רק למקום ובאתי דבר, שום ראיתי לא

 מכונית של חריקת־בלמים ששמעתי אחרי
 כהלומת־רעם. בי הביטה התובעת נעצרת.

 במישטרה, עדותי את בידיה החזיקה היא
שם .1974ב־ התאונה, אחרי יום שנתתי

התאו את שראיתי האמת, כל את סיפרתי
ברשלנות. באיש פגעה ושהגברת נה,

 מהשופט וביקשה אותי, חקרה התובעת
 אותי. ולעצור עויין, עד כעל עלי. להכריז
 מה בכלל הבנתי לא השתגעתי. כימעם
 יגיעו שהעניינים לרגע חשבתי לא קורה,
 התכוון לא ממרחי שגם חושב ואני לזה.
 בפח, אותי להפיל רצה לא בטח הוא לכך.
קרה. זה ככה אבל

זמן־ אחרי אבל אותי, עצר לא השופט

 עדויות על מישפט נגדי נפתח אחר־כך
להי רצה לא אחד עורן־־דין אף סותרות.

 עומד שאני שידעו מכיוון לעניין, כנס
הלכ כך פלילית. בעבירה עורך־דין לסבך

כתב־ד,אי להקראת 1978 ביוני בעצמי תי
להו לא לי יעץ שעורך־דין אחרי שום,
 פגרת אחרי עד התיק יידחה ואז דות,

בית־המישפט.
 הוא לוויט. ישי השופט, לפני עמדתי

 ואמרתי באשמה מודה אני אם אותי שאל
 כיצד היה, מה לספר התחלתי אבל לא,

 העדתי וביגללו לצד אותי לקח ממרחי
 ״אם לי: אמר השופט אז מהאמת. אחרת

 אני באשמה.״ מודה בעצם אתה אז כך,
 עניינים כמה לי היו במישפטים, מבין לא

 פתיחת על העירייה, של חוקי-עזר בגלל
ש־ כף על או מאוחרות, בשעות מיסעדה

ב על הודעה םהל עלו כי פטייםמש י
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