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 או חדשה אופגה
מוזר? מיקרים צירוף

ה על־ידי מבוטח ביתי -האם
 י״ ומילכוד פיצוצים מפני יינה

 את בתל־אביב מחוזי שופט זל
 השבוע. התובעים וד

 ״1 מיטען תוספת נקבל ״האם
 רעהו. את אחד תובע בהלצה *ל

 היתד. לא הכללית הרוח אבל
ב שהתגלה מיטעך־החבלה יזה.1
 כשהוא חג־החנוכה של השבת !

 אמנון התובע של לדלתו צמד
 וני־ הטלפוניים והאיומים דה,

 התובעת של בביתה האזעקה ק
 שבועיים פינקוס (״תמי״) זר
 אנשי בלב חרדה עוררו לכן, דם

 והשופטים. !רקליטות
 המישפט במערכת כי ״התפארנו

 על לחצים מופעלים לא (נו
 כזו, פירצה תיפרץ אם בעים.

 שו־ פתוחה. לאנרכיה הדרך ;יה
חופ לחיות צריכים ופרקליט ז

 השבוע אמר בשיקוליהם,״ יים
 אברהם המזוקן, התובע ד,ט

 מהשופט ביקש כאשר דשטיין,
 ההליכים תום עד לעצור ולך יד

 לדברי מלכה. מורים הנאשם 1
ה על מלכה איים !ב־האישום

 כי בבית־המישפט פינקוס בעת
 את אתך יגמרו !הכל לא עוד ד,

!״ושבון
מל של אחיו כאשר היה הדבר

 אונס בביצוע הורשע אלברט, ״
 ונידון בנתניה, תיירת של ;זרי
 בני־המישפחה כל שנים• שבע

 וה־ גזר־הדין, מתן אתרי זפרעו
ה על לגונן צריכים היו ׳טרים
 המישפט לפני יום פינקוס. בעת

 שלוש התובעת של בביתה זקבלו
 על איימו שבהן יחות־טלפון,

 לאנוס איימו השיחות ובאחת יה,
תה.

 התובעת מצאה המישפט למחרת
חוב- בדירתה האזעקה מערכת

פינום פרקליטה
הטלפון דרך איום

 דרך ידו את הכניס מישהו .
 בשני המערכת את וחתך ריסים
ומות.
 מאו־ שבועיים שכן מצא :אשר

 25 בן מיטען־חומר־נפץ יותר,
 של דירתו לדלת מוצמד :וים
 כי נדמה היה רודה, אמנון ובע
ל התנכלות :חדשה אופנה לה
תביעה. שי

 היה היום עד הוגן. :וישחק
 ד,פ־ עולם בין סטאוטס־קוו ם

 ה־ והשופטים. התביעה ואנשי
 להיתפס, שלא נזהרו -יינים

 והשום־ התובעים את כיבדו ו
 כאשר עונשים עליהם שהטילו 1

אישית התנכלות היתד, לא !סו•

34

הממשלה את יעזוב הווביץ ייגאלבמדינה
משה להשגת וייצמן עזו לביו בינו

ג*ן1 בין

בל ברחוב רפ״י מישרדי !ף*
 המתח נעלם בתל־אביב פור •

נפ לא או ״נפרוש השאלה סביב
 זו, מיפלגה ליושב־ראש ז״ רוש
ה לפקידה כמו שובל, זלמן ח״כ

 לגמרי ברור בבניין, ביותר זוטרה
 ייגאל שר־האוצר נפל. שהפור

 החליט רפ״י, של מנהיגה הורביץ,
פרישה. על סופית

 של המייוחד אופיים ביגלל אולי
שה משום ואולי ושובל, הורביץ
 היא רפ״י עתה, זה נפלה החלטה

ב המתכוננת הראשונה המיפלגה
 מערכי־כו־ לבחירות. מעשי אופן
 התפקדות חלוקת־תפקידים חות
 הזמנת בשכר, ועובדים פעילים של

טיו והכנת למכוניות מידבקות
עיקר כיום הם עצמאי למצע טא

 למישפחת בינלאומי. בקנה־מידה
מיל של בהיקף עסקים הורביץ

ושו ובחוץ־לארץ, בארץ יארדים,
 שורה של ובעל מנהל הוא בל

 ל- השייכות חברות של ארוכה
מ שאחת מאיר, האחים מישפחת

 גם שובל אשתו. היא בנותיה
 להשיג שלו באפשרויות משוכנע

למערכת־ד,בחירות. מימון בחו״ל

סיבה
חדשה

 רקע איזה על ידוע לא דיין
 של מילחמתו הורביץ. יפרוש ?

 מישרד־הבי־ בראשי הנץ, הורביץ,
התק- קיצוץ בענייו וצה״ל, טחון

ופרץ דיין הורכיץ,
לבחירות מוכן הכל

 זו מיפלגה פקידי של עיסוקיהם
וראשיה.

 מישרדי- עם שיחות נערכו כבר
 יחליטו והשבוע גדולים, פירסום
 ממונה שיהיה מי עם יחד שובל,

 רפ״י, של הבחירות מערכת על
 על פרץ, יצחק הדימונאי ד,ח״כ

 ייחתם שעימו מישרד־הפירסום
חב שבה מייוחדת, ועדה חוזה.

 גם עתה בודקת ופרץ, שובל רים
 שבועון להוצאת האפשרות את

מיפלגתי.
״לל חוששים אינם רפ״י ראשי

 מיפלגה ראשי שני גדול״. על כת
גם ביותר, עשירים אנשים הם זו

 אחד ספק ללא היא הביטחוני, ציב
 הורביץ, דווקא מתעתועי־הגורל.

 אמנם הואשם, והנץ, הביטחוניסט
 ראש־הממשלה על-ידי פה, בחצי
המער ראשי ועל־ידי בגין מנחם

 על שמאיים כמי הביטחונית, כת
ביטחון־ד,מדינה.

ש בחשבון לוקחים ברפ״י הכל
 מישרד־הבי־ תקציב קיצוץ פרשת

 בוויתור להסתיים עשויה טחון
ב או הורביץ, לדרישות מסויים
לק חייב יהיה הוא שאותה פשרה

מרא אחד שהתבטא כפי אך בל.
 סיבה נמצא ״למחרת רפ״י: שי

לפרישה.״ אותנו שתקרב חדשה

 הדדי. כבוד אלא המחנות, שני בין
 או זה עבריין חיה לפעם מפעם

 כי לו, נראה כאשר מתעצבן אחר
 ר לו, מהמגיע חמור עונש קיבל

 גם אבל בבית־המישפט, השתולל
ה המישחק בכללי כלול היה זה

הצדדים. שגי שבין הוגן
 שוד מישפט זה היה כי משערים

 ביחסים שינוי שהביא לאומי, בנק
 כאשר והמימסד. העבריינים בין

 על שנה 15ל־ אביטן הרצל נידון
הד לשופטת פנה זה, בשוד חלקו

 את ״מצידי :לה ואמר בן־עיתו סה
מא שנות מאה עלי להטיל יכולה

 אני כי לך, יציק ושד,מצפון סר,
מפשע.״ חף

 ב־ הנאמרות כאלה, מילים גם
 דופן יוצאות אינן דריתחא, עידנה

אח שימים אלא בבית־המישפט.
 נמצא גזר־הדין מתן אחרי דים

ה של בחצרה גדול מיטען־חבלה
מור היה המיטען בן־עיתו. שופטת

 צד,״ל, של תקנית מלבנת־חבלה כב
 פתיל. חובר שאליה גרם, 250 בת

 התפוצץ לא בפתיל תקלה ביגלל
כבד. אסון ונמנע חומר־הנפץ,
 ל־ המיטען בין הרבה הסמיכות

הח את הולידה החמור, גזר־הדין
 אך השניים. ביו קשר יש כי שד,

 ה־ של מעמיקות חקירות למרות
מי היום עד נתגלה לא מישטרה

ל רעיונות להכניס ועלולים רים
ה גל היטב זכור אחרים. אנשים

רו רקע על והרציחות התאבדויות
 כמה לפני הארץ את ששטף מנטי

הפרקליט. אמר חודשים,״
מתייח המישטרד, כפוי. חוקן

 ד,מיקרים לשני ראש בכובד סת
 נם* כבר יש למישטרה האחרונים.

 גישה בשינוי הקשור מכאיב יון
 ה־ בין גם התחתון. העולם מצד

 מצב מעין היה והפושעים מישטרה
 כאשר וחשדהו, כבדהו של קבוע

תפ את ביצע מהצדדים אחד כל
 בשנה אולם יכולתו. כמיטב קידו

 זה. במצב בקיעים ניבעו האחרונה
חרי של הראשונים המיקרים אחד

 הצדדים בין מהסטאטוס־קוו גה
 מיטען כאשר בראשון־לציון, היה
של בביתו התפוצץ חומר־נפץ של

בן־עתו שופטת
בחצר־הבית זזבלה מיטען

 רב. נזק וגרם מיימון, אלי רס״ר
מוכ כעבריינים נתגלו האשמים

 ומאיר קטלן אריה ביניהם רים,
ול לשמונה נידונו הם מרציאנו.

 תוך גם אך מאסר. שנות עשר
 חומר־ נתגלה עצמו המישפט כדי
עד*ד,מדי של לדלתו מחובר נפץ
 בבית־המיש־ עדותו ערב בתיק, נה

פט.
בפר ראשון חלק רק זה והיה

ה התקשרו התביעה לטענת שה•
 צעיר ידיד אל מבית־הסוהר שניים

 ממנו וביקשו עטר רחמים בשם
 ברמלה, בית־המעצר במנהל לנקום
 ומרציאנו קטלן ניצן. רוני הקצין
 נשמתם עומק עד ונפגעו נעלבו

 ממישפטם שחזרו פעם שכל מכך
 חוקן, בגופם נעשה לבית־המעצר

 בשתי פעלו הם סמים. לגלות כדי
 בג״ץ, הגישו אחד מצד חזיתות.

 שימחה פרקליטם על־ידי וטענו
 עשיית שהתירו התקנות כי זיו,

 תקפות. אינן לרצונם בניגוד חוקן
 בדרך הלכו גם לכך בנוסף אך

מחב וביקשו יותר, להם המוכרת
מפ של לדלתו רימון להצמיד רם
 התגלה כאן גם בית־הסוהר. קד

 וכיום שהתפוצץ, לפני המיטען
 בית־ בפני לדין עטר רחמים עומד

המישפט.
 נגד שהוגש בכתב־התביעה

 מוחמד מיפו״, המפוצצים ״חבורת
 בין נאשמים, הם וחבריו, שניר

 לפוצץ שתיכננו בכך גם היתר,
 לא ׳זיגל. בנימין של מכוניתו את
 ישירות סיבות כל בעצם להם היו

 התביעה לדברי אך זה. למעשה
 כדי או לאומניות, כוונותיהם היו

 להפנות — המישטרה אס לבלבל
אח לכיוונים החקירה אפיק את

רים.
 הפיצוצים מיקרי כל של בדיקה
 באנשי־מישטרה, הפיגוע ונסיונות
 אין כי מגלה, ושופטים, תובעים
מקשר. חוט כל בעצם ביניהם
 למעשה המניע המיקרים בכל

 מיידית אישית נקמה כנראה היה
חמור. גזר־דין אחרי

זי$ל שוטר
במכונית לפיצוץ ניסיון

 השופטת על הלבנה. את הניח
 קדמי יעקב בהרכב, חבריה ושני

 מישמר בזמנו הוצב טלגם, ומשה
 כי היה נראה וכאשר מישטרתי,

 השמירה בוטלה לכנו, חזר השקט
המיוחדת.

הא דבורין חיים שהשופט אחרי
 וישראל אושרי של מעצרם את ריך

 החשודים יתר את ושיחרר דנוך,
 כמה לביתו הגיעו הכפול, ברצח

 לא מקורן מאיימות. טלפון שיחות
נעצר. לא ואיש התגלה,

 למישטרה כילבד. אזהרה
 להציב צורך יש כי ברור, היה

 במישפט השופטים על גם שמירה
 הדן ההרכב נתמנה וכאשר זה.

 לשופטת שומרים הוצבו במישפט,
גל ישראל ולחבריה אבנור חנה
בר. ונחמיה עדי

 המיקרים כל של הצטברותם
שעו היא קצר, זמן תוך הללו
 כי המדאיגה, ההשערה את ררה

 הסטא־ את ביטל התחתון העולם
לעצ ואימץ קיים, שהיה טוס־קוו

 בהן חדשות, התנהגות נורמות מו
והשופ התביעה של דמם מותר
אי של המפחידה הדוגמה טים.

ושופ תובעים נהרגים בה טליה,
 אירגוני- על־ידי הבחנה ללא טים

 אור הדליקה שמאלניים טרור
בארץ. בדבר הנוגעים אצל אדום
לחר ביותר הבולט הביטוי את

 לנדשטיין, התובע הביע זו דה
 מעצרו בעת מהשופט, ביקש אשר

 איסור יטיל כי מלכה, מורים של
חמד ״הדברים הפרשה. על פירסום


