
שוהם פרקליט
לבג״ץ קדימה,

 חשגון את ראה עובר-אורח כי
 את וניצל בדלת, התקוע החשמל

באמצעו לדירה להיכנס ההזדמנות
תו.

 לא לוי, אדמונד השופט, אבל
 את הרשיע הוא גירסתו. את קיבל
מא חודשי ארבעה לו ופסק גיאת

על־תנאי. ושמונה בפועל, סר יי
 בתל־אביב המחוזי בית־המישפט

 הנאשם, של עירעורו את דחה
כנו. על העונש את והשאיר

מישפט
תו ח עד עול בדי ה

 הוברח או ברח, העד
ץ המישטרה על־ידי

 ב־ עצור היה מחאג׳נה באסם
 להימלט והצליח גבעתיים מישטרת

הוב בחקירה השמור. תאו מתוך
ש משורית, אליו הוברחה כי רר

החלון. סורגי את ניסר באמצעותה
ש בדירה מה זמן הסתתר הוא

 ו- מקום בקירבת כך לשם הוכנה
עקבותיו. נעלמו אחר־כך

 היותו באשמת עצור היה הוא ^
ביפו. המפוצצים לכנופית שותף

 היה בבית־המישפט העדויות לפי
 היה הוא העיקרי. המפוצץ באסם

 בחומרי- מכוניות למילכוד מומחה
ה את להשיג היכן גם וידע נפץ

חומר.
ומסו חשוב נאשם הצליח כיצד

 שמור תא מתוך להימלט כך כל כן
 גדולה. תעלומה זוהי במישטרהז
 המפוצצים במישפט הסניגורים

נמלט, לא באסם כי השערות העלו
חופשתו'במתנה. את קיבל אלא

 ב- חומיניסטית. מהתרת
כ אלה בימים המתנהל מישפט

הועל המפוצצים, לפרשת ספיח
 לבריחתו באשר חדשה סברה תה
המת זה, במישפט מחאג׳נה. של
 בתל- המחוזי בבית־המישפט נהל

 עומר בשם יפואי צעיר נגד אביב
שו בעיסקות־נשק הנאשם כלבוני,

 עדותו היא העיקרית העדות נות,
שברח. העד מחאג׳נה, של

 באסם שנעצר בעת כי מסתבר
 לפיצוץ סמוך המישטרה, על־ידי
 הוא ,1980 בספטמבר ביפו, האחרון

 ספורות שעות פיו. על שמר לא
 ולספר. לדבר החל מעצרו אחרי
 הידוע כל את למישטרה מסר הוא

ש הפליליים המעשים כל על לו
עדו מסר הוא מעורב. היה בהם
 כחיל וחסן טורק מוחמד נגד יות

 כמו ביפו. המכוניות פיצוצי בעניין
 שונים מקורות על עדויות מסר כן

 וחומרי־חבלה נשק לו שסיפקו
ו כאלה. חומרים ממנו שקנו או

 למישטרה גילה גם כך כדי תוך
 ״המחתרת שמכונה מה אודות הכל

אל־פחם. מאום החומיניסטית״
 עדיין מצוי המפוצצים מישפט
 נשמעה בינתיים הדרך. בתחילת

 כחיל. עד־המדינה של עדותו רק
תש וכיצד אם ידוע לא עוד לכן

 באסם של בעדותו התביעה תמש
זה. בתיק

 החומינסטית המחתרת מישפט
 בבית- סגורות, בדלתיים מתנהל

גור מה ברור לא ולכן צבאי, דין
 זה. בתיק באסם עדות של לה

הת הביאה שבו בראשון המיקרה
 ל- מחאג׳נה של עדותו את ביעה

ב לקבלה וביקשה בית־המישפט
כלבוני. של במישפטו היה העדרו,

 האפשרות חוקי. אינו החוק
 ה־ בתחנת שנגבתה עדות להביא

 יבוא עצמו שהעד בלי מישטרה,
 כשנה, מזה קיימת לבית־המישפט,

 על־ הראיות פקודת תוקנה מאז
 כדי אולם המפורסם. 10 סעיף ידי

 התביעה חייבת שימוש בו לעשות
 את מביאה אינה מדוע להסביר

התו לבית־המישפט. עצמו העד
 מן ברח מחאג׳נה כי הסביר בע

 הוא אם יודעים ו״איננו הכלא,
עדיין״. חי

 של סניגורו העלה שאז אלא
טע המתולתל, שוהם יוסף כלבוני,

 10 סעיף מהפכנית. מישפטית נה
ללהיט האחרונה השנה במשך הפך

קרו לעתים בו משתמשים גדול.
 סליליים. במישפטים מאוד בות
תי את בדק החרוץ הסניגור אבל
ב חקיקתו שלבי בכל החוק קון

 הוסף הזה הסעיף כי וגילה כנסת,
 אחרי רק המקורית להצעת־החוק

הרא הקריאה את כבר שעברה
שונה.

 את כך אחר עברה הצעת־החוק
 כאשר והשלישית, השניה הקריאות

 ״אולם״ בה. כלול כבר התיקון
 כדי בכך היה ״לא שוהם, טוען
 וחוק הראשונית, התקלה את לרפא
 אינו ראשונה קריאה עבר שלא

חוק.״
 בעניין שמע ולך דויד השופט

הק וכן החדשנית, הטענה את רב
 אחרי כי שטען התובע לדברי שיב

 ברשומות, כדין פורסם שהחוק
 ואין מדינת־ישראל לחוק הפך
עירעור. עליו

 שבמדינת־ישראל מכיוון אולם
ה מצא לא פורמלית, חוקה אין

 חוקיות את לבדוק דרך כל שופט
ה טענת את דחה הוא הסעיף.
 מסמכותו זה שאין וקבע סניגור,
 הערכאה ואולי הסעיף, את לפסול

הבג״ץ. היא המתאימה
להת מוכן שהם את שמכיר מי
 מיל־ את יפסיק לא הוא כי ערב,

לבג״ץ. גם וילך חמתו,

ה פ ק הגלו־ ה
קפח לשתות אסור

נשק מוטמן שבר במקום
בחב קפה שתה מגדישי יצחק

 כלל שיער ולא הרפה ידידו רת
התוצאות. את

טכ מגדישי, תיקן בוקר באותו
 בשעות ומדריך־נוער טלפון נאי

 —יפו בדרך טלפונים כמה הערב,
מלאכ את סיים כאשר תל-אביב.

 בחברת קפה לשתות החליט תו
בסביבה. מרפדיה בעל ותיק, ידיד

פר ומשוחחים, יושבים בעודם
מי ובעיקבות למקום, שוטרים צו

בקו מקיף. חיפוש ערכו חסוי דע
 ערימת בתוך חבוי השניה, מה

השוט מצאו לכורסאות, גלגיליות
טעון. אקדח רים

 שנמצא מי כל את עצרו הם
הב כל ללא במרפדיה, רגע באותו

העוב את המקום, בעל את חנה.
וכ הטלפון. טכנאי את וגם דים,
 יורם השופט בפני הביאוהו אשר
 יוסף המישטרה נציג ביקש גלין,
 לעשרה מגדישי את לעצור רותם
ימים.

מת לנשק בקשר המידע ״׳האם
הס שאל מגדישיז״ אל גם ייחס
רו ענה ״לא,״ מקרין. דרור ניגור

בכנות. תם
 בעת במיקרה שם נמצא ״לולא
 אותו עוצרים הייתם האם החיפוש
 גם הסניגור. שוב שאל בכלל?״

שלי תשובה קיבל זו שאלה על
לית.

 ״ישוחרר השופט, קבע כך,״ ״אם
 ערבות.״ ללא מייד, החשוד

 מאז אולם הביתה, הלך מגדישי
 ככה קפה שותה אינו היום אותו
 שיברר מבלי ידידים, בחברת סתם,

בסי כרוך אינו הדבר אם תחילה
כלשהו. כון

ח ד א עלי 0נ1ת
 שווארמה זקנות הלך

אוגס באשמת ונעצר
 בראונש־ שאול יושב היום עד
 שקרה הנורא מהדבר המום טיין

 כמה לפני לשווארמה. בדרך לו
 ממנו ביקשה הערב, בשעות ימים,
 שווארמה. מנה לה שיביא אשתו
ל בדאונשטיין ירד טוב כבעל
 הקיוסק, ליד מחכה ובעודו רחוב,
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