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מידע
בארה״ב שלוו העתון

 מעודכן. השאר — נשמועות תסתפק אל
 חודש. מדי לביתך ״מידע״ קבלת הבטח

 שנתי) (מנוי $10.— ע״ס המחאה שלח
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יוהד לדעת שרוצים לאלה העתון — מידע
 רשום. כדואר תישלח

 ת״א. ,37612 ת.ד. — גדאדר
37612 ת.ד. — גלאור

תל־אביב.
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במדינה המקומיים השבועונים גדול

מנוסה עיתונאי דרוש
עורך־מישנה לתפקיד — שלמה למשרה

יו למתאים ודיור מצויינים תנאים
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 תל״אניב 110 גבירול אבן
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□ המישפטיס 12 די -י הגדו
 )93 נועמוד (המשך
 הרקע אס ברור לא היום עד ומדוע.
 או אוריון, של בעברו נעוץ לרצח

מאז שחלפו החודשים בארבעת

 לוטן, יעל מבית־הסוהר. השתחרר
 חזרה חייו, על ספר לפרסם שעמדה

מכוונתה. בה

■ ו יסיוון:

מ היה הזה השוד מעשה ף*
ביש בעבריינות חידוש שום ■-

 ב־ מזויינים שודדים ארבעה ראל.
ה דלת את פרצו ורימונים עוזי

 ברמת־ לאומי בנק של זכוכית
וה הבנק עובדי על איימו אביב,

 ולאור בסניף, שהיו הרבים לקוחות
 על שעלו סכומי־כסף שדדו היום
במזומנים. לירות מיליון שני

על־ הותקפו מנוסתם כדי תוך
 יורים והחלו נבהלו שוטר, ידי

הקהל. לעבר רימונים וזורקים
אבר השודדים, אחד כי התברר

 בזרועו נפצע קשאני, (דובצ׳ק) הם
 רפואית. לעזרה ונזקק הבריחה בעת
 העזרה את להשיג הצליח הוא

מ מתווך, באמצעות לו הדרושה
 שולח הוא מי עבור ידע שלא רופא

 להפתעת והתחבושות. התרופות 'את
 בן- בשוד החיה הרוח היה הכל

 — צהלה היוקרה משכונת טובים
 בעל יפזדתואר צעיר וולף, אורי
רופא. של ובנו פלילי, עבר

 וולף עם להסכם הגיעה התביעה
עדו תמורת עד־מדינה. הפך והוא

ה כל נגד והמפורטת המלאה תו
 הוגש לא בתיקי־השוד, נאשמים

 הוריו בית על כתב־אישום. נגדו
 כבדה מישטרתית שמירה הוצבה

 לחוץ- נשלח המישפט תום ועם
המדינה. חשבון על לארץ
 אביטן, הרצל נגד העיד הוא
 (דובצ׳ק) ואברהם אשר, יהושע

 לשוד חבריו לדבריו שהיו קשאני,
 אהרון נגד העיד גם הוא הבנק.

 הרצל, של הצעיר אחיו אביטן,
 דוב־ של אחיו קשאני, שלמה ונגד
 לאחר המסייעים היו הם כי צ׳ק,

 הציוד את להביא שעזרו מעשה,
 הסתירו השוד, במכונית שנשאר

 עזרה להם וסיפקו השודדים את
רפואית.

 להיות היה אמור נוסף עד־מדינה
 סימי של בעלה שיפרטו, שמואל
 ואהרון. הרצל של אחותם אביטן,

 לדוב- סיפק אשר האיש היה הוא
 כאשר רפואית. ועזרה תרופות צ׳ק

 דוכן־העדים על לעלות היה אמור
 דבר קרה ולהעיד, בבית־המישפט

 היתד, לא דום. נאלם הוא מוזר.
הפסי לדבר. לו לגרום דרך כל

הס ידין, צבי המישטרתי, כיאטר
חקי כל כי ולך, דויד לשופט ביר
 את תסכן שיפרטו של נוספת רה

דעתו. שפיות
האיל במילחמתו זכה שיפרטו

 משני אחד באף העיד לא הוא מת.
 העיקרי במישפט אבל המישפטים,

 לפי במישטרה, עדותו כבר הוגשה
 המיש- בשני המתוקן. הראיות חוק

ה שהביא עדויות התקבלו פטים
כנא שראטר (סברין) עוזי תובע
 הרשיע וולד דויד השופט מנות.

 קשא- שלמה ואת אביטן אהרון את
 וגזר לשוד, מעשה לאחר בסיוע ני

ו אביטן על מאסר שנות ארבע
 קשאני. על שנתיים

בפועל השודדים של מישפטם

חוסו אייר:

 בן- הדסה השופטת בפני נערך
 טלגם, ומשה קדמי יעקוב עיתו,

 וולף. של לעדותו האמינו הם וגם
 אביטן הרצל של האליבי סיפורי
 דויד שסניגוריהם אשר, ויהשע
 בעדויו- תמכו מקרין ודרור יפתח
 היו כי שהעידו בחורות של תיהן

 נדחו השוד, בעת הנאשמים עם
השופטים. על־ידי

בן־עיתו השופטת מונתה בינתיים

דרקון תמונת :אב־טן

 וחדשים העליון, לבית־המישפט
 לפסק- בסקרנות הכל חיכו ארוכים

 פסקי- הוקראו סיוון בחודש הדין.
השלושה. על וגזר־הדין הדין

 מאסר שנות 15 — העונשים
ו לאשר שנה 12 אביטן, להרצל
 את הדהימו לדובצ׳ק, שנים שמונה

 הרצל ומישפחותיהם. הנאשמים
ל וקרא התאפק לא אביטן

 שנות מאה עליו שתגזור שופטת
 והוא מפשע חף שהוא כיוון מאסר
לה. יציק שמצפונה רוצה

ב הידהדו החמורים העונשים
 גזר- אחרי קצר זמן התחתון. עולם
 בחצר מיטען־חבלה נמצא הדין

 יודעי־ בן־עיתו. השופטת של ביתה
ה של נקמתו שזוהי לחשו, דבר

 העונש. חומרת על התחתון עולם
 על עירעור הגישו ואשר אביטן
העל לבית״המישפט העונש חומרת

יון.
 השודדים של מישפטס במהלך

 בחורים של חבורה מוזר. דבר קרה
 אבי- של מגוריו מקום מנווה־שרת,

 לבית־המישפט לפרוץ ניסחה טן,
 חבריהם את ולשחרר בתל־אביב
 מועד בעוד נתגלה הדבר העצורים.

לבית־המישפט. הפריצה נמנעה וכך

למישטוה
ב שהחמירה הסמים כת ף*
הבי האחרונות בשנים מדינה ■•
הת 1979 יולי• שבחודש לכך אה

 תקנה בתי־הסוהר שילטונות קינו
 לבצע ניתן זו תקנה לפי חדשה.

 לבית־ החוזר אסיר של בגופו חוקן
ב גם מסויימים, בתנאים הסוהר,

לרצונו. ניגוד

ל קבע דרך הונהגה הבדיקה
מ מחופשה, לבית־זזסוהר חוזרים
 מבתי- או בבית־המישפט ביקור
 בתי־הסוהר, שירות לדברי חולים.
 הסמים כמות את זה נוהג הוריד

משמעותי. באופן לכלא המוכנסים

 מר- מאיר קטלן, אריה האסירים
ו נעלבו רובבצ׳י ושימעון ציאנו
 בגופם החוקן מעריכת קשות נפגעו

 בעתירה פנו הם הסכמתם. ללא
בכבו פוגע הדבר כי וטענו לבג״ץ,

 שלילת למרות וכי כבני־אדם, דם
 בית־המיש- על־ידי שלהם החופש

 התעללות לכל הפקר הם אין פט,
 עורך* בא־כוחם, לטענת גופנית.

שהת התקנה זיו, שימחה הדין
 כיוון חוקית, אינה השילטו׳נות קינו

המת של מסמכותם חורגת שהיא
קינים.

השופ הרכב בפני הובא העניין
נשיא לגדוי, משה העליונים טים
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