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 זכה אך — זעצידים

כית־המייטפט כרחמי
 המרכזי, המדור משוטרי אחד
 עמוס השופט של לאולמו שנכנס
 בעל היה חודשים, כמה לפני זמיר,

בעי לקלוט הצליח הוא חדה. עין
 אמורים עליו לספסל מתחת כי נו,

 לדינם, המחכים הנאשמים לשבת
חשודה. חבילה דביקה

 גרם עשרה כי העלה קל מישוש
עטו אדולן כדורי והרבה חשיש,

במס הודבקו בניילון, היטב פים
 הנאשמים יכולים שבו במקום טיק

הח השוטרים רואה. באין לקחתם
נט לא הם מלכודת. להציב ליטו

 השגיחו אלא הסם, את עימם לו
ל בו. ייעשה מה לראות מרחוק

 העצירים נגעו לא הכל הפתעת
לספסלם. מתחת דבוק שהיה בסם

הת האולם, עזבו שהכל אחרי
 העדים. בתא השוטרים אחד חבא
לר היה ניתן ולא התכופף הוא

בצהריים 1.30 בשעה בערך אותו.

 ללא בצבא שירותו את סיים הוא
 רגעית הסתבכות זו והיתה פגע,

 את הדגיש מקרין וחד־פעמית.
העוב ואת הצעיר של הנקי עברו

 במעצר וישב באשמה שהודה דה
ההליכים. תום עד

 של לבקשתה נעתר לא השופט
 על להטיל גיא, פנינה התובעת.

 גזר הוא מאסר. עונש בוחבוט
 ימים שנתיים למשך מיבחן עליו

מאסר. ללא —

חוק
ת1הרעוע שתי

 טענו עדים ששגי למידת
 התפרצות כיצעד הם כי

הנאשמים זוכו א7 -
שהור אחרי חודשים ארבעה

ב מיארה וציון עמר מרדכי שעו
התייצ בנתיבות, לקיוסק פריצה

 שלושה נתיבות במישטרת בו
עצ הם כי שטענו אחרים, צעירים

לקיוסק. ההתפרצות את ביצעו מם
 גילה לנצ׳נר מרדכי עורך־הדין

 כאשר החדשה ההתרחשות את
ב העירעור מועד את כבר קבע

גיא תובעת
בחזייה הוחבא החשיש

ו )22( בוחבוט אלי באולם הופיע
 שהיא חדד, חבצלת בשם בחורה
 שישבו העצירים אחד של חברתו

 הסם. נועד ושעבורם הספסל, על
 נתן החבילה, את הוציא בוחבוט

או הטמינה היא לחבצלת. אותה
בחזייתה. תה

 השניים רגעית. הפתככות
ה את עזבו כאשר על־חם נתפסו
 כתב־האי־ בידיהם. והסמים אולם
 אותו האשים בוחבוט נגד שום

 — בסמים לסחר המקביל בסעיף
 בית- בפני הנידון חמור סעיף

 נעצר בוחבוט המחוזי. המישפט
 השופט על־ידי ההליכים תום עד

התו טענת את שקיבל ולך, דויד
 ה־, לאולם סמים הכנסת כי בעת

בהיכל״. ״צלם כמו הוא מישפט
 המישפט השבוע הגיע כאשר
 דבר חיים השופט בפני לסיומו,

 מקרין, דרור הסניגור, הציג דין׳
 התברר קצין־מיבחן. של תסקיר

נז ואם, אב ללא גדל רחמים כי
הת כאשר ורק למוסד, ממוסד רק

ובית. מיקלט מצא לצה״ל גייס

 הגיש הוא העליון. בית־המישפט
 חדשות, ראיות להגשת בקשה מיד

עדו את בית־המישפט בפני והציג
 שהודו הצעירים שלושת של תם

במעשה.
בבאר־ באשמה. הודאה

ה כל חדש. מישפט נערך שבע
חז הקודם במישפט שהעידו עדים

 מתוך שניים וגם עדותם, על רו
 לדד עלו בפריצה שהודו הצעירים

 ,18 בן צעיר מהם, אחד כן־העדים.
 וחזר הדוכן על עלה בצה״ל, חייל

ה פרקליט הפריצה. מסיפור בו
 אותו והעלה אותו חקר תביעה

 סיפר הפעם דוכו־העדים. על שוב
 מישנד על־ידי נתבקש כי הצעיר

ו באשמה להודות הנאשמים חות
 הפריצה. תיק את עצמו על לקחת

שיע כדי כסף לו הציעו לדבריו,
זאת. שה

השו כאשר הפתעה זו היתד, לא
ש וקבע, חזר גילעדי גילעד פט

מר הוא החדשות העדויות חרף
 בביצוע הנאשמים שגי את שיע

לקיוסק. הפריצה
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