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תעבורה עכירות יקבות
 רישיוך שלילת שנים נשר
 ו־ תנאי! על מאסר שנה ה!
 אמר !״קנם שקל אלפים ת

 אלי למיסעזץ נוסנבלט צבי פט
 ראשו על שנתכו העונשים .

 הוא רושם. כל רונן על עשו
 במבט בקהל ומביט מחייך.

 לי.״ עושים מה ״תראו זי,
 הקראת את סיים שהשופט י

 בתו לעבר רונן התכופף הדין,
 לה. ונשק אליו, שניגשה נד,
 כאילו אליו, התקרב ג׳קי, ,
 המישפט. חמת מפני עליו ן

 לעבר גחן ברק, עוזי יגורו,
 עונש ביצוע דחיית וביקש :ט
 את לערעור. עד הרישיון (ת

 תש־ בארבעה לשלם ביקש 1
ה בסוף שיתחילו •שווים, ם
ס.

 מספיק לו ״היה אמר: סופט
 בעת כבר הוזהר הוא להתכונן,

 היום יפקיד לא הוא אם שעה.
 בבית- שלו רישיון־הנהיגה

 יש־ ולא בצהריים 12 עד ספם
 מייד.״ ייעצר הוא הקנס, את
במ ושאל אחיו אל פנה נן

 למה לך ברור ״עכשיו ת:
 ?״ עצמו ייפסול שהשופט סתי

ה כית־המישפט. ■זיון
 להתגבר כדי קולו את הרים !

 בבית־המיש־ שפשטה ־המולה
 בך מתרה ״אני :לנאשם ואמר

 מאסר ימים לחודש אותך לח
 בית־המישפט.״ ביזיון

 כשהוא החוצה יצא רונן יי
 ובני־ בתו אשתו, באחיו, ־,

 ״נא" :המילים נוספים. !חה
החבו־ מתוך נשמעו נאציזם״

 רונן את הרשיע נוסנבלט סופט
 נהי־ של תעבורה עבירות :ע

 רשלנית. ונהיגה אדום :רמזור
 את לבית־המישפט הגישה יעה

 ש־ רונן, של הקודמות עותיו
 מתו־ ארוכים. גליונות כמה ;ו

שינות. תנועה עבירות 31 ;יו

בפדזגוף זה
 אגרוף מעדיף השופט
בפרצוף יריקה ע?

הנאשם, גירסת את מקבל ני

 אני המתלונן. את היכה לא כי
 אבל בפניו. ירק רק כי לו מאמין

 עלבון בפנים ביריקה רואה אני
 מכה מאשר יותר ונוקב משפיל
 האנשים מסוג עצמי אני בפנים.

ירי על בפנים אגרוף המעדיפים
 עמירם השופט כתב כך !״ קה

 בימים שנתן בפסק־דין פיאלקוב
אלה.

 מור, אברהם של בעניינו דן הוא
 נהג של בפניו שירק מונית, נהג

 בחודש התחיל העניין אוטובוס.
 המונית נהג כאשר ,1980 דצמבר

 ואוטובוס, לתל־אביב, בדרכו היה
 תל־השומר, ליד בתחנה שעמד

 נהג הכביש. לעבר במפתיע פנה
 הבלמים דוושת על לחץ המונית

 המקום על הסתובבה ומכוניתו
 נפגע, לא אמנם הוא שלם. סיבוב

 האוטובוס. אחרי מייד רדף אך
 מיהר הבאה, בתחנה השיגו כאשר
ו צועק והחל האוטו, על לעלות
ב ירק לדבריו, הנהג. את מקלל
 שהחזיר האוטובוס, נהג של פניו

 חולצתו. את קרעה אשר מכה לו
 למישט־ בפנייה איים אמנם מור
 הספיק לתל־אביב בדרכו אך רה,

 עד העניין. את ושכח להתקרר,
 של תלונתו על־פי לחקירה שהוזמן

האוטובוס. נהג
 עודד התובע, ציבור. עובדי

 על יטיל כי מהשופט ביקש אילן,
 ״הם תנאי. על מאסר המונית נהג

 ומילחמות ציבור, עובדי שניהם
 לסכן עלולות זה מסוג פרטיות

אמר. הנוסעים״ קהל את
הס מקרין, דרור הסניגור, אך

ו למעשה, הרקע את לשופט ביר
 של במישטרה עדותו את הביא

 שלא מלכתחילה שטען הנאשם,
 בלבד. ירק אלא תקף, ולא היכר,

 עונש להטיל לא השתכנע השופט
ה את וקנס תנאי, על מאסר של
 ב־ אך שקל. 5000ב־ היורק נהג

ה השקפתו את הסביר פסק־הדין
 יריקה בין ההבדלים על אישית
אגרוף. למכת

עסקים
צד*ד דא

?ים1̂ דשדוד
 ובדתי* פשוטה ברמאות

 אפיטר מתוחכמת
 דירות מידיוגי ?הוציא

מהבגקים
כל-כך שזה מאמין היה לא איש

רונן שפוט
להתכונן״ זנזן מספיק לו ,היה

דבריפה הפדתו מקום על מצביע ח׳אדר שומר
"צרות לי שיהיו רציתי ״לא . . .

 ערביי בין סערה עורר הסיפור
 הערבי־ירו* בעיתון ותואר רפיח,
מכוו בהתנכלות אל־קודס שלמי

נת.

 אנשים זורקים לא שלי ״ילדים
 מוצטפה אומר לבריכה,״ מבוגרים

הרצו בעברית ח׳אדר עבדאללה
 כבוד להם ״יש בפיו. השגורה צה

 מהם.״ מבוגרים יותר לאנשים
 שעבר בשבוע החמישי ביום
 ,14 כבני ילדים, חבורת הגיעה

 הקוממיות ברחוב הנבנית לבריכה
לא שם היה לא איש שבבת־ים.

 לבריכה הכניסה את עליהם סור
 למתרחצים, נפתחה לא שעדיין

ער שומר ח׳אדר, מוצטפה מלבד
 מכפי זקן יותר הרבה הנראה בי׳
שנותיו. 52

״אמר בערבית: השומר הוסיף
ני לבריכה. כניסה אין להם: תי

 השומר. נזכר אותם.״ לגרש סיתי
 לא וגם טובה, לא שלי ״העברית

 מהעניין. צרות לי שיהיו רציתי
 לי.״ הקשיבו לא הילדים אבל

 שלו מהסוכה מוצטפה כשיצא
לש שחמקו הילדים, אחרי ורדף

 שניים אותו דחפו הבריכה, טח
וברחו. למים מהילדים

׳אדר ח קורבן
!״בבית אוכל ״שיהיה

בז בחפציו, לחטט מיהרה שומר,
 האחרים. מילדים אחרי שרדף מן

 הזקן חזר כולם לבסוף כשברחו
 נגנבו שמארנקו וגילה לבוטקה,

לירות. אלף 28
ה צעק לי!״ לקחו הכסף ״כל
בעבו שאספתי הכסף ״כל ערבי,

האחרו החודשים שלושת של דה
 הביתה להביא רציתי ואותו נים,

 ולתיש* תפחה שלי, לאשה לרפיח,
עו אני בשבילם שלי. הילדים עת
בבית!״ אוכל שיהיה בד,

 לתחנת־המישטרה מיהר השומר
 הגניבה. על והתלונן הקרובה,
 ילדים כמה הופיעו היום למחרת

 לשומר וסיפרו בבריכה, כוהקבוצה
לגניבות. האחראי מי יודעים שהם

 מי לי שיגלו זה בעד כסף ״רצו
חוצ ״איזה מוצטפה. אמר גנב,״

 כל ממני שגנבו מספיק לא ז זו פה
בש תשלום רוצים גם לי, שיש מה
זה?״ ביל

ניי המישטרה. הוזעקה למקום
 סבן, יצחק הפקד בפקודת דת,

ש הנערים, אחר במירדף פתהה
 הנערים ללכידת הביאו תוצאותיו
 נמצא שבידה החבורה, ולעצירת

 הוחזר הכסף הגנוב. הכסף לבסוף
בשלמותו. לא אך למוצטפה,

 לירות,״ אלף 27 רק ״קיבלתי
 ממני גנבו ״הילדים מתלונן, הוא
של החינוך איפה !לירות אלף 28

?״ איפה הם,

 ההטרדות של סופן זה היה לא
המח בערב לשומר. וההתנפלויות

 ילדים, קבוצת שוב הופיעה רת
 בחבריהם הפעם, מלווים, כשהם

.16—17 כבני יותר, המבוגרים
 סיפר לעשות,״ מה ידעתי ״לא

 מאוד נמוכה שקומתו מוצטפה,
בקבו הרבה היו ״הם מ׳), 1.52(

 מהם.״ פחדתי צה.״
 שטח לתוך שוב חמקו הילדים
שנש קטנה, קבוצה אך הבריכה,

ה־ של הבוטקה ליד עומדת ארה

ס1 ו ו
דגים

 החמצן את להוציא שאפשר פשוט.
 נכנסים כזאת. בקלות מהבנקים

 חשבון- ופותחים גדול, לסניף־בנק
 כמובן רצוי בדוי, שם על בנק

 מתאימה, בתעודת־זהות להצטייד
 הסקרן. הפקיד בפני להציגד, כדי

 מפקידים והטרי החדש בחשבון
 שתהיה למשל, לירות, אלף מאה

טובה. התחלה
 שעות ממש יום, באותו עוד אבל

 החשבון, פתיחת אחרי ספורות
.דחו הוצאות יש שבעצם נזכרים

 סניף, לאותו חוזרים ולכן פות,
מיד. לירות אלף 95כ־ ומוציאים

 בטרם השכם, בבוקר למחרת,
 את לעדכן העצלן המחשב הספיק

 סניף, לאותו חוזרים החשבון,
 של סכום שוב משם ומוציאים

 קצר בזמן וכך, לירות, אלף 90כ־
 של ממון מוציאים קושי, כל וללא

הפרטי מאוצרו לירות, אלף 80כ*

 אולי, טיפשי? נראה הבנק. של
 חי מרמת־גן, אנשים שלושה אבל

 אברהם, ואשר והבה נתן זכאי,
 עבדו זו פשוטה בשיטה כי !נאשמים

 המדינה, של הבנקים כל על כמעט
 ממיליון יותר הוציאו שנה ובמשך
ותקילין. טבין לירות

 את מפקידים אפילו היו לפעמים.
 החשבון את פתחו שבו הכסף סכום

 מחש- הוציאו שאותו בצ׳ק החדש
 גילגלו וכך קודם. מזוייף בון־בנק

חשבונות־בנק. 23 דרך השיטה את
התו לדברי נמרצת. חקירה

 משנים היו נקדימון, זהבה בעת,
 הכסף. משיכת שיטת את לפעמים

 באותו עוד למזומנים נזקקו כאשר
 לסניף נכנם מהם אחד יהיה יום,
 הכסף, קצר זמן לפני הופקד שבו

 ומוציא אחד, עסוק לפקיד ופונה
 היה חברו הראשון. הסכום את

אח שעה כרבע סניף לאותו נכנס

 כיוון אחר. עסוק לפקיד ופונה ריו,
 כמובן, עודכנה, טרם שהיתרה

 ללא־קושי. מבוקשו את מקבל היה
 על עמדו שהבנקים אחרי רק

 פתחו בינ״הם, המהלכת התרמית
 פקידים והזהירו נמרצת, בחקירה

מהחבו אחד נתפס ומנהלי־סניפים,
העניין. נתגלה וכך רה,

 בפני לדין עומדים השלושה
 בתל־אביב, בית־המישפט־המחוזי

 על- המיוצג הנאשמים, אחד כאשר
 כבר לידסקי, צבי עורך־הדין ידי

 לגזר־דינו. ומחכה באשמתו הודה
 על־ידי המיוצגים האחרים, השניים

 כופרים לידסקי, נירה עורכת־הדין
באשמתם.

 המעוניינים את להזהיר כדי רק
 שהבנקים הרי זו, בדרך ללכת
 כדי שונות, שיטות נקטו כבר

כספים. של כזו קלה משיכה למנוע
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