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השופט •7111 חותנתו
 יון7תי שגגגב מרות7

 השופט שיחרד מחותנתו,
החשוד אה

 אומץ גילה חריש יוסף השופט
 בהב־ מסתבן הוא כאשר נדיר. לב

 את ממעצרו שיחרר חותנתו, עסת
דהאן. יגאל החשוד
 מישטרת על־ידי נתבקש דהאן

 זיהוי במיסדר בניצב לעמוד לוד
 של מצווארה תיליון שחטף לנער,
 הוא בלוד. בתחנה־ד,מרכזית אשד,

הגדולה להפתעתו אך סרב, לא

חריש שופט
מישפחתיות בעיות

ו אותו, דווקא המתלוננת זיהתה
המקורי. החשוד את לא

 עם מיד והתקשר נעצר, דהאן
 מרה. משה המזוקן, עורך־הדין

 בית־מישפט־השלום האריך כאשר
הסני הגיש דהאן, של מעצרו את
לבית־המישפט־המחוזי. ערר גור

שהו המישטרה, איש גילה שם
 ה־ מתעקשת מדוע כתובע, פיע

 של מעצרו המשך על מישטרה
 זוהה, כבר החשוד אמנם החשוד.
עבי לו ואין הופרך, שלו האליבי

 המעצר המשך אבל קודמות, רות
השו על פסיכולוגי כלחץ דרוש

 המיש־ שכן השוטר. הסביר פט,
 כתב״האישום, את כבר הכינה טרה
 עם יחד להגישו מתכוננת והיא

 ההליכים תום עד למעצר בקשה
 יותר הרבה זה יהיה המישפטיים.

חש כזו, לבקשה להיענות פשוט
 יהיה החשוד אם המישטרה, בה

 אם כי יתכן במעצר. ממילא כבר
יס לא בערובה, משוחרר יהיה
 אחרי למעצר להחזירו שופט כים

שיחרורו.
 בעיני חן נשא לא זה נימוק
 את פתח והוא המחוזי. השופט

 למרות כי שאמר בכך החלטתו
תכ שחותנתו בכך מסתכן שהוא

 את לשחרר מחליט הריהו עס,
דהאן.

״מבש :כי השופט הסביר וכאן
העבי של חומרתה את חזיתי רי

 קורבן נפלה חותנתי כאשר רה,
ל יום בצהרי חודשים כמה לפני
 לא זאת למרות כזה.״ אשר שוד
 מספקת סיבה יש כי השופט ראה

 החקירה אם דהאן. של למעצרו
כא לשחררו. שיש הרי נסתיימה,

 יימצא והוא מישפטו, יסתיים שר
 כקבוע להענישו דרכים יש אשם,
 תום עד מעצר של הדרך בחוק.

 למקרים לשמרה יש ההליכים,
גני לכל ולא ומייוהדים, חמורים

תיליון. בת
 אבל תכעס, שהחותנת יתכן
 שבעי־ היו והנאשמים הדין עורכי
רצון.

שורת תיק
הדתאד פח■

מוות פפלסדות
 קורבגות יט7פרק חקירת

 - בדואר הפיצוץ
ת מפגי מזהירה ד פ ס

בסני ביטחון גלאי ״אין
 ביטחון, קציני אין הדואר, של פים
מסו חבילות לגילוי מומחים אין

 החבילות העברת צנרת כנות...
 ונעשית מסוכנת, היא לסניף מסניף

 עלול שבהם רכב כלי באמצעות
 טלטולי עקב להתפוצץ המיטען
ובמק ביטחון, בורות אין הדרך...

 יש חשודה, חבילה שמתגלה רה
בי המישטרה. בוא עד להמתין

 וזה אסון. להתרחש עלול נתיים
 בימים שנשלח ממיכתב חלק רק

 זינגל משה עורך־הדין על-ידי אלה
לשר־התקשורת.

יור את מייצג זינגל עורך־הדין
 בבית־ הפיצוץ קורבנות של שיהם

 נהרגו כזכור, בגבעתיים. הדואר
 שאליה מלקינה, לינה הגברת שם

ו חבילת־התופת, מיועדת היתה
ו אמיגה אהרון פקידי־דואר, שני

אברהם. יוסף
 ש־ על־כך מתמרמר עורך־הדין

 בהתקפה יצא מישרד־התקשורת
 היו כי וטען, שנספו, העובדים על

 מאמצעי־הביטחון וחרגו רשלנים
 לעומת־זאת למלא. עליהם שהיה
 כי עורך־הדין, של חקירתו גילתה
 זה הוא מישרד־התקשורת דווקא
 במיכתבו מדהימה. רשלנות שגילה

 ב־ המבקרים כי עורך־הדין, טוען
 ב־ מסתכנים כלשהו סניף־דואר

ב הטוב במקרה או סכנת־חיים,
בסכנת־בטיחות. רק יותר

 עורך־הדין ביטחון. גלאי
לתי מעשיות הצעות כמה מציע
לדב זה. בלתי-נסבל מצב של קונו
 יתרכזו החבילות כי לדאוג יש ריו,

 מצויים יהיו שבהם דואר בסניפי
 בידי שיתופעלו נפץ לחומר גלאים

 חלוקת גם וכי מיקצועיים, עובדים
 כאלה. בסניפים תתבצע החבילות

 בכל כי עורך־הדין, מציע כמו־כן
 קצין־ביטחון יהיה סניף־דואר

 מלוא שבידו ומיומן, מאומן קבוע,
 מיידי לטיפול הטכניים האמצעים

חירום. במקרה
 המקרה את זינגל מביא לדוגמה
 חבילת- נשלהה שבו הספיציפי

וה בנתניה, מסניף־דואר התופת
הכ חסר היה אותה שקיבל פקיד

ה את רשם לא מיקצועית, שרה
 השולח, של ותעודודהזהות מען
 של ומישקלה לצורתה שם־לב ולא

 מרכזי, בסניף־דואר גם החבילה.
נת לא החבילה, עברה שדרכו
המסוכנת. תכולתה גלתה

רכי חיים ד
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אצלו רו ישא שהילדים
מה מחריד ריח נודף ״לבעלי

 עימו לחיות יכולה איני אני פה.
 בת וולף, עופרה טוענת יותר,״

 שהגישה בתביעה מחולון, 24ה־
אלה. בימים בעלה נגד

 וחיי מחריד ריח מדיף ״הוא
 נוראי סבל הפכו שלנו האישות

עלי, עצמו את כופה יצחק לגבי.

 באלימות. בשימוש בוחל ואינו
 כחולים בכתמים מכוסה גופי כל

מכותיו.״ עלי שהותירו
 לפני נשאו וולף ויצחק עופרה

המשו חייהם במשך שנים. חמש
ילדים. שני להם נולדו תפים

 כשהגעתי הכרתי עופדה ״את
ה סיפר למילואים,״ שלי לבסיס
 נעשינו מאוד ״מהר יצחק. שבוע

 ומישפחתה עופרה ואז חברים,
 היו שנתחתן. עלי ללחוץ התחילו

 מנישואין הסתייגויות הרבה לי
 ש־ מאחר אבל כך, כל מהירים

והתחתנו. ויתרתי מאוד אהבתיה
 עם הבנתי הנישואין לאחר ״מיד

 בת היא עופרה עסק. לי יש מי
 חנות לאביה עשירה. למישפחה
מעו הוריה חשמליים. למכשירים

 לא ואף דבר, ממנה חסכו לא לם
 מלאכת את אותה ללמד טרחו

 אשה הייתה היא הבית. עקדת
 נקי, היה לא מעולם הבית איומה,
 עופ- תמיד. שם שרר נוראי ברדק

 על קלפים מישחגי העדיפה רה
ובבית. בי טיפול פני

 המצב הפך הילדים ״כשנולדו
 לה היה יותר. עוד קשה להיות
 שלהיות למחשבה, להסתגל קשה

ומסו אחראית להיות פירושו אם
לפ הילדים, את הזניחה היא רה.

אותם. להאכיל שכחה אפילו עמים
 וקיוויתי עופרה, את ״אהבתי
 הזמן, במשך ישתפרו שהדברים

 הלך רק המצב אך תתייצב, שהיא
הו עם לנסוע החלה היא והחריף.

 ארוכות, לתקופות לחוץ־לארץ ריה
הפכ הילדים. עם אותי והשאירה

לבית. נרצע עבד להיות תי
 אליה להתקרב יכולתי ״לא
 אי- לקיים שלי ניסיון כל בכלל.

 מצידה. בדחייה נתקל יחסים תה
לומר.״ נהגה אותי׳ מגעיל ,אתה

 וולף יצחק קינאה. סצינות
 העשרים בשנות נאה גבר הוא

 שהוא בו ניכר שלו. המאוחרות
אותו. שפקד מהמשבר מאוד סובל

 שאיכפת מה כל זה ״הילדים
 אני לכל. מוכן אני בשבילם לי,

אפי ולנסות לקראתה ללכת מוכן
 הכל למרות שלום־בית, להשכין לו

קה לילדי ואם אשתי, עדיין היא
מכל.״ לי רים

ב סוגים אינם יצחק של חייו
הת מאוד צעיר בגיל שושנים.

 עבר ילדותו את מאביו. ייתם
 וניסתה שטרחה אמו, בבית בחולון

האב. חיסרון על לפצותו
 היא עופרה שהגישה בתביעה

ל לחודש לירות אלף 30 מבקשת
הילדים. החזקת
טעות,״ היו שלי הנישואין ״חיי

 ״נאלצתי בתביעה, מכריזה היא
 לא אני מיצחק. מדי יותר לסבול
יותר. כך להמשיך יכולה

 הצגות לי לערוך נהג ״הוא
זו בביטויים אותי ולכנות קינאה

לב שיצאתי פעם כל ופרוצה. נה
 קינאה. בסצינות הבילוי נגמר לות

ב התובעת ממשיכה לי,״ נראה
 התחתן יצחק ״שבעצם טענתה,

 ולא הורי, של הכסף בגלל אתי
 הסתנוור הוא אלי. אהבה מתוך

 היו שפיתאום הרבים מהאמצעים
 לו היה לא שמעולם מכיוון לו,

בבית. כסף עודף
 עורו־הדין מייצג התובעת את

 מייוצג הנתבע ואילו בר־שלטון,
מלחי. עורך־הדין על-ידי
היל את לה אשאיר לא ״אני
 הילדים ״הם יצחק. אומר דים,״
 אחראית אם איננה והיא שלי,

 אני אס בידה. להפקידם שניתן
 איתי. שלי הילדים ילכו הולך,

מובטח.״ שגורלם אדע אז לפחות
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מישרד־התיקשורת נגד הטענות
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