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 הפשע. מבצע שקיבל הקל
 הכם־ מאחד שברחה לאחר — רה

 שכאשר מספר, טובים, מעשים
לחד מתיר של מישפחתו הגיעה

מיש- פצע מתיר של אביו כי רים,
 לעשות שרגיל המישפחה, אב

 הנקמה ומפחד סכין, בדקירות הו
ש הוא זה היה — לחדרה ברחו
ב עבודה המישפחה לאבי סידר
ה ״זוהי בסביבה. המשקים אחד

הטו מעשי עבור שקיבלתי תודה
האב. מתמרמר בים,״

 היום אף חיה גרגור מישפחת
מתיר. של מישפחתו מפני בפחד

גרגור אב

 והם: הנאשם של עונשו להקלת
והנסי בעובדות, הנאשם הודאת

האישיות. בות
 עו- לדברי שגה, בית־המישפט

ה הנימוקים. במיכלול רו־הדין,
 החקירות במהלך הודה לא נאשם

 אם מתי במישטרה• הממושכות
שהת לאחר רק 7 הנאשם הודה כן

 על לו לוותר ׳מוכנה היתה ביעה
ב רצח, בעבירת ההרשעה סכנת
אפי עולם. למאסר צפוי היה גינה

חרט את הנאשם הביע לא אז לו
 בית- בפני הנפשעים מעשיו על תו

המישפט.
 כזאת הודאה של תכליתה כל
 היא איו לא. ותו תועלתיות היא

ועמו כנה בחרטה הכרוכה הודאה
 בהזדמנות שכבר הנאשם, של קה

 מכה בדרכו שנקרתה הראשונה
 טעיתי, ״חטאתי, וזועק: חטא על
 הלזאת עושה״. אני מה ידעתי לא

 עורו־הדין, שואל הודאה? יקרא
 שהזמין זה הוא הנאשם ומוסיף:

 אותו לקח אליו, להתלוות וחיד את
 הסמוך), (לגן מאדם מבודד למקום

 המסקנה בסכין. אותו דקר ושם
 ותיכנן יזם שהנאשם היא הברורה

 לעצמו והכין הנפשעים, מעשיו את
קטלני. מכשיר

 שנעלמה וחמורה, נוספת עובדה
 ש־ הינה, השופטים, של מעיניהם

 דקירות שלוש בחזהו נדקר ווחיד
 חזהו את שפילחו עמוקות, סכין

ה קשה. פנימי דם לאיבוד וגרמו
 מדוע היא: מאליה הזועקת שאלה

 אחת בדקירה הנאשם הסתפק לא
 שותת- וחיד את לדקור והמשיך

נוספות? פעמים הדם
מ חמורות נסיבות ישנן האם
 ב־ לתמוך הדעת על היעלה אלו?
בד הסניגור, של התמימה גירסה

 ו־ השניים בין שפרצה קטטה בר
 חמורה בצורה וחיד נפגע במיקרה

מדי? יותר
תכ שכולה טלית אינו הנאשם

ש לפני חודשים כשמונה רק לת,
ה־ הורשע זה נפשע מעשה ביצע

היהודי ככית־הספר כפיתתו גרגור והיד

 פואד: האח מסביר הזה הפחד את
 ל- דבר היום יקרה חלילה ״אם

או יאשימו מייד הזאת, מישפחה
 נקמת־ כאן שהיתה ויאמרו תנו,
פש עוד לבצע יכולים גם הם דם.

 יאמרו כי עלינו, ולהעליל עים,
 לא אנחנו נקמה. מחפשים שאנחנו

 דין רוצים בנקמת־דם, מעוניינים
מאיתנו.״ נמנע שלדעתנו צדק,

 ״אופי
אלים״

שגזר גרגור, ישפחת
׳  האחראי שקיבל הקל הדין ״

 כסטירת־לחי הוא בנם של למוחו
 עורך־ בעזרת פנתה, בפרצופם,

 ב־ לממשלה המישפטי ליועץ דין,
תמי מיספר מועלות שבו מיכתב,

הות:
אמ ציין, הנכבד בית־המישפט

 הנפשעים מעשיו חומרת את נם,
נכ חיי־אדם, שקיפד הנאשם, של
הנסיבות' את מנה זה, במכתב תב
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ב הנושאת אחרת, בעבירה נאשם
 קטינה), (בעילת אלים אופי חובה

למ קצין־מבחן פיקוח עליו והוטל
הר לא זה עונש וחצי. שנה שך
 ובהיותו כלל, הנאשם את תיע
 קצין־מב־ ובפיקוח בהשגחה נתון

חיי־אדם. קיפד חן
 העונש, במיכתב, נטען ולבסוף,

 לנאשם, שניתן לנסיבות, בהתאם
שהוט הקלים העונשים אחד הינו

 את נוגד הוא האחרונות. בשנים לו
 בית־המיש־ של העכשווית גישתו

 בענישה הצורך בדבר פט־העליון,
האלי גל נוכח וחמורה, מרתיעה

כש בחברתנו, וגואה ההולך מות
בפרץ. לעמוד בית־המישפט על

 לא אלה דברים לפירסום עד
 על לממשלה המישפטי היועץ הגיב

 מישנד של עורד־הדין של פנייתו
 התאריך את שנשא הנרצח, חת

ה 45 עברו בינתיים .13.3.1981
 שבהם גזר־הדין, מתן מיום ימים
 ערעור, להגיש החוק על־פי ניתן
 על — הפרקליטות על־ידי בין

העונש. קלות

ספורט

שכר ביותר הגבוה ב

ור בת הובא

:הפסדים
 ■י שהם־ הכדורגל, להתאחדות <•
 במיש- לירות ורבע מיליון מידה
 נגד הלאומית הנבחרת של חקה

הרומנים.

גינדי מאמץ
הפסד ללא חזחוויס 17

 שאין החוקה קובעת ״מדוע
 ?״ בקבוצות זרים כדורגלנים לשתף
קבו את המממן גניש, שלום שואל

 מתמרמר הוא תל־אביב. בית״ר צת
 על-פי אפשר, שבכדורסל כך על

שאי דבר — אותם לשתף החוקה,
) בכדורגל. קיים נו

 של כהונתו תקופת תמה לא עוד
 כיושב־ראש אלמוג מיכאל(״מיקה״)

מחפ וכבר הכדורגל, התאחדות
 ישונה לא אם מחליף. לו שים

 שלוש של מכסימום הקובע הסעיף
 אלמוג, מסיים שאותן קדנציות,

 המעורה מישהו למצוא צורך יהיה
 רוח לו שיתן בספורט, היטב

חדשה.
בע קלה. מלאכה לו תהיה לא

 זרים, כדורגלנים הכנסת כמו יות
אח יגררו ההקפאות, הפשרת או

 מד, הבאה, לקדנציה ספיחים ריהן
 איך עכשיו יודע איש שאין עוד
יסתיימו. הן

 ביותר הרציניים המועמדים אחד
 ממים־ חבר-כנסת ברעם, עוזי הוא

 את לדחות המבקש לגודהעבודה,
לכנסת. הבחירות אחרי עד העניין

כדורגל
* כמוה משלם מ׳

שאפי מקווים, בהתאחדות גורמים
 יימצא בתפקידו, אלמוג יישאר לו

בהש הידוע לברעם, גם מקום
הליברליות. קפותיו

 סכומים בית״ר על הוציא גניש
ללאו חזרה שתגיע כדי גדולים,

מרדכי(״מו מאמנה, קיבל כך מית.
 הגבוה השכר את שפיגלר, טלה״)
 הכדורגלנים בעוד בליגה, ביותר
 מענקים פעם מדי מקבלים עצמם

ופרמיות.
הלי סיום לפני מחזורים חמישה

 תל- בית״ר לעצמה הבטיחה גה
 מהליגה עלייתה את סופית אביב

 גניש הלאומית. לליגה הארצית
 המתים הוא שמריו. על קופא אינו
ה לאימון חוזה על שפיגלר את

ה וגם הבאה, בעונה גם קבוצה
 שכר־המאמנים את לו ישלם פעם

ב למאמן שישולם ביותר הגבוה
 גם עומד גניש הישראלית. ליגה

ה התאחדות עם במגעים לפתוח
 על ולהשפיע לנסות כדי כדורגל,
החוקה. את לשנות חבריה

שפיגלר מאמן
? זרים לא מדוע

אב שלהם, מהמאמץ מיוחד נום
 מחזורים 17 עבור גינדי, רהם
 מה עדיין ידוע לא הפסד. ללא
 היו המצליח. הקבלן להם יתן

 מזהב מדליות לעשות שהציעו
 אחרות. הצעות גם והיו טהור,
הסעיפים. שני על פוסח גינדי

שיצטר לאגודות־הכדורגל, י•
ה סכומי־עתק, לשלם כנראה, כו,

 עבור לירות, של במיליונים נעים
ה עקב שירכשו, שחקן־חיזוק כל

הק של בלבד החלקית הפשרה
 שהי־ שחקנים, של העברתם פאת
עתה. עד תה

כרקוכיץ חנות כעל־
במדינת־הילדים סניף

 בבלומפילד הכרטיסים מחירי
העונה. במשך פלאים האמירו

 לירות 240 כרטיס עלה בתחילתה
 ביתר לירות 170ו- ,1 מם׳ בשער

ה אוהדי משלמים כיום השערים.
ב לירות 500 של סכום כדורגל

 ששמר מי .1 מס׳ היוקרתי, שער
 מינוי שקנה זה הוא כספו ערך על

 בבלומפילד, למישחקים שנתי
 לפי לירות, 3600 עבורו וששילם

 במחיר מישחקים 15 של חשבון
למישחק. לירות 240 של

 הפועל בין ההיסטורית היריבות
 המיש־ בסידור גם מתבטאת ומכבי
 משחקת כאשר בבלומפילד. חקים
מש מישחק־בית, תל־אביב מכבי
 בעוד בבלומפילד, שימשון גם חקת

 את משחקת תל־אביב שהפועל
 בבלומפילד שלה מישחק-הבית

 יום. באותו אחר מישחק ללא סולו,
משל תל־אביב הפועל של אוהדיה

 למישחק־בית כרטיס עבור מים
 מכבי, אוהדי לירות. 550—450 שלה

משל שימשץ, אוהדי וגם לעומתם,
 כרטיס. עבור לירות 500—300 מים

 הפועל שאוהדי איפוא, מסתבר,
וחו כסף, יותר משלמים תל-אביב

בלבד. אחד במישחק זים

המיגרש על
והפסד דווח

:נוספת הכנסה
 הכדורסל, קבוצות לארבע •1

 בליגה הראשונים למקומות שיגיעו
אח השנה, העונה. בסוף הלאומית

 החליטה שנתיים, בת הפסקה רי
 מישחקי את לחדש ההתאחדות
ה שש או ארבע בין הפליי-אוף

 פירושו בליגה. הראשונות קבוצות
 מישחקי עונת הארכת :דבר של

נו והכנסה הקיץ, לתוך הכדורסל
 למיש־ שתגענה לקבוצות ספת

הקים.

 ארו- ומוטי ברקוביץ למיקי י•
 מכבי של הכדורסל מקבוצת אסטי,

 סניף במשותף שיפתחו תל־אביב,
 ב־ מיקי של חנות־הספורט של

מדינת-הילדים.
 של קבוצת־ד,כדורגל לשחקני !•

בו־ שיקבלו ראשון־לציון, הפועל

 טוענים תל-אביב הפועל עסקני
 לדעתם, ריאלי• מחיר לוקחים שהם
 מהמחיר, לרדת צורך להם אין

 נרתעים אינם שאוהדיהם מכיוון
 אוהדים, פחות יש למכבי ממנו.

 פחות דורשים הם לכן אומרים, הם
קהל. למשוך כדי כסף,
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