
 זה. מכיוון הפתעות שיהיו יתכן
 דיעה להביע שנתבקשו הסניגורים,

להגיב. סרבו בענין,
 בערב כי היתה אבו, של גירסתו

במ אשתו עם פגישה קבע הרצח
עו כיום הירקון. ברחוב גת, לון י

 הוא פארק. מלון מקום באותו מד
 ולקראת באדריה, מה זמן בילה

 ופנה משם יצא בלילה 11 השעה
 נודע מפקידת־הקבלה גת. למלון

 חזר ולכן הגיעה, לא שאשתו לו
 רח׳ לאורך אלנבי, לכיוון לאיטו י"

 רק במהומה נתקל הוא הירקון.
היר רחוב בפינת ,51 מועדון ליד
 הטעות חלה לדבריו, וכאן, דן.

בסירדף. והבילבול בזיהוי
 אבו הביא לא הקודם במישפטו

 פקידת־הקבלה את או אשתו את
 ברור לא בגירסתו. שיתמכו כדאי

זה. מחדל ההגנה תתקן הפעם אם
הע של זיכרונם כי הוא, ברור

 בשנת שהיה כפי אינו היום דים
 יזכרו מהם שחלק יתכן •1970

 ברור כימעט ואולם דבר־מה, עדיין
רבים. פרטים שכח מהם, חלק כי

סי את לספר יוכלו לא הם חו•
 נגדית בחקירה לעמוד ולא פורם,

ההגנה. של
 בית־ בתקנות תרופה יש לכך

חו במישפט (סדרי־דין המישפט
 הזמן מחמת כי התברר אם זר). ו

ש פרטים, מהעד נשתכחו שחלף,
אפ הראשון, המישפט בעת מסר
 בית־המיש- לפני כיום ,להביא שר
 שנרשמה כפי עדותו, את פט

הרא בית־המישפט לפני בזמנו
 עדות של מישקלה יהיה מה שון.
 שבתי־המישפט בעיה זו — כזו
פיתרון. עדיין, לה, מצא לא

המיש־ גורל יהיה אשר יהיה
הי־ האסיר הוא אבו סלומון פט,

דגמן פרקליט
ראיה עדי

לידסקי פרקליט
אצבע טביעות אין

 עדיין השפוט במדינת־ישראל חידי ן
 הוא חייו. ימי לכל עולם למאסר
 שהורשע במדינת־ישראל היחידי
 הפחית לא ושנשיא־המדינה ברצח

עונשו. את מעולם
 תיק- תולה אבו סלומון רק לא

ר אסירים במישפט־החוזר. וות
 עיניהם נושאים בבתי־הסוהד בים

הצ בעיניהם המישפט. לתוצאות
 פתח מהווה חוזר במישפט אבו לחת י

■1 אלון אילנה להם. תיקווה

במדינה
כי ר ם ד ח״

ה ב קי ת ה י נ ב ר ס ה

 שוחררה העצירה
 יום 24ש־ אחרי

את מגופה פלטה לא
 חשדה שהמשטרף הסמים

החביאה כי
 גליוטי לשימחה נעשה פעמיים

 — גליצרין נרות לה וניתנו חוקן
 מנה בקיבתה נשארה בכל-זאת

 בכל כך, סמים־קשים. של גדושה
 רוזנברג משה פקד טען אופן,

 לבקש בא כאשר ממיחלק־סמים,
 הצעירה של מעצרה המשך את

יו המחוזי, מהשופט השחרחורת
חאג׳-יחיא. סף

 כי לשופט סיפר המישטרה קצין
 בספטמבר 11ב־ נעצרה שימחה

 נעצרה היא בלוד. בנמל־התעופד,
 שהחזיר מהמטוס ברדתה מייד
 סודי מידע לפי מתורכיה. אותה

הצעי היתה במישטרה, שנתקבל
להב בינלאומית ברשת חברה רה

 טמונים היו ובגופה סמים, רחת
הרואין. גרם 200כ־

 אותה לעצור ביקשה המישטרה
 היו שהכל משום שעות, 48ל־ רק

 שלו את יעשה הטבע כי בטוחים
שימ של מקיבתה יפלטו והסמים

ה הזמן אולם הטבע. בדרך חה
 עשתה לא ושימחה עבר, מוקצב

לק שהסכימה למרות צרכיה, את
הטבע. לזירוז גליצרין נרות בל

 והביאוה חזרו אנשי־המישטרה
 והוא זיו, ראובן השופט לפני

נו ימים 10ב־ מעצרה את האריך
 שהופיעו אנשי־המישטרה, ספים.

 אם כי הכריזו, בבית־המישפט,
 צרכיה, את בינתיים תעשה היא

מעצרה. יקוצר
ל נעשה הימים עשרת במשך
 פעמיים. חוקן בהסכמתה, עצירה,

 לא זו דראסטית דרך גם אולם
 ה־ רופא הסמים. לגילוי הביאה

 חש כי טען אותה שבדק מישטרה
 חזרו לכן באמפולות. בפי־הטבעת

 השלישית בפעם הסישטרה אנשי
 הארכת וביקשו זיו השופט אל

 ימים בעשרה שימחה של מעצרה
נוספים.

ש בר־חיים, ראובן עורך־הדין
 השופט כי ביקש בשמה, הופיעה

 בדין. מלשבת עצמו את יפסול זיו
ענ הבאת כי מרגישה ״העצירה

שו אותו לפני פעמים שלוש יינה
 ליצור יכולה תורן, שאינו פט,
 מחליטה המישטדה כי הרושם את
שופט.״ איזה לפני להביא מי את

 בקשת את קיבל לא זיו השופט
 15ל* שימחה את ועצר הפסילה, ־

נוספים. יום
 יוסף התל־אביבי עורד״הדיו

 המחוזי, לבית־המישפט פנה שוהם
המעצר. החלטת על ועירער

 חאג־ השופט הביע זה בשלב
 את הערר, נשמע שלפניו ׳ יחיא,

 שמע זיו שהשופט כך על תמיהתו
 בקשות את רצופות פעמים שלוש

 גליוטי, של בעניינה המישטרה
 הוא תורן. שופט היה שלא למרות
 שיוריד המישטרה לאנשי הודיע

 ימים. לעשרה המעצר תקופת את
 זו תקופה אחרי כי ציווה הוא

 הוא בערבות. הצעירה תשוחרר
 הערבות, גובה אח מראש קבע גם

נוסף. בדיון צורך יהיה שלא כדי
או לשופט פנה רוזנברג פקד

לע מה יודעים ״איננו עצות: בד
 שבית־המיש־ מבקשים ואנו שות,

 לנהוג. כיצד הדרכה לנו ייתן סט
דו במיקרה נתקלנו לא מעולם

שהדר מצא לא השופט אך מה.״
 השיפוטי. מתפקידו היא כזו כה

 לפתור לנסות לשוטר אמר הוא
 של תפקידו בעיותיו, את בעצמו

 זכו־ על לשמור הוא בית־המישפט
האזרח. יותר

 חלפו, הנוספים הימים עשרת גם
שימ של מגופה נפלט לא סם וכל
 והיא מנוס היה לא הפעם חה.

 השופט שקבע בערובה שוחררה
חאג׳־יחיא'

״ אדם ח
לוהדוויה מהגתדה

 סבתו את הסיע הגבר
 כאשר הסב, מהלוויית

 דרכים לתאונת גרס
הסבתא נהרגה שבה

 נורא. דבר קרה קלמו לישעיהו
 בני־מישפח־ כל עם השתתף הוא
 בפתח־תקווה. סבו בהלוויית תו

 לנסוע הקרובים אמורים היו משם
 שם לשבת כדי תלמי-בילו, למושב
לנ־ ביקשה האבלה הסבתא שבעה.

מירח פרקליט
מחוץ־לחוק אנשים

ש מכיוון ישעיהו, הנכד עם סוע
 נכנסה היא זהיר• כנהג ידוע הוא

קרו עם יחד שלו, הפז׳ו למכונית
אחרים. מישפחה בי

 את ומספידים נוסעים בעודם
מדר ישעיהו סטה האהוב, הסב

ב חזיתית התנגשה ומכוניתו כו
 גם נפצעו, ואשתו קלמו משאית.

 מפצעיה מתה והסבתא נפצע, דודו
שי אחד, ביום כך, בבית־החולים•

 סבתו ואת סבו את ישעיהו כל
כאחד.

 לחקור המישטרה סיימה כאשר
 את להעמיד הוחלט התאונה, בפרטי

 גרימת של באשמה לדין, קלמו
 רשלנית. מנהיגה כתוצאה מוות

 ב־ המישפט בבית נידון מישפטו
באשמה. הודה והוא באר־שבע,
 סניגורו, התרשם. השופט

 בית- לפני העלה מירוז, משה
 הטראגיים פרטיו כל את המישפט

 הסביר הוא זה. מיוחד מיקרה של
 שיכל הוא דיו: נענש קלמו כי

יר מותה אשר האהובה, סבתו את
 גם הוא מצפונו. על לעולם בוץ
 שנפצעה אשתו, של בסיבלה סבל
 חוויה עבר עצמו והא איתו, יחד

בתאו הושחתו פניו כאשר נוראה,
 יהיה קלמו על קשה• בצורה נה

 ניתוחים של .ארוכה סידרה לעבר
 את להחזיר כדי קשים פלאסטיים

 מצבו אפילו הקודם. למצבם פניו
 מהתאונה. נפגע קלמו של הכלכלי
 הופעה מחייב נשים, ספר מקצועו,

 דוחים המושחתים פניו ואיל נאה,
ממיספרתו. הלקוחת את

הת ריבלין, אליעזר השופט,
 הוא קלמו. של מצרותיו מאוד רשם
 שלילת חודשי שישה עלי גזר

 כספי קנם על־תנאי, רשיון־נהיגה,
 מאסר יום לא ואף שקל, 5000 של

אחד.

 יקלופדיה
ה למדע• חבר ה
כנעני דוד :העורך

ה ש ם ש י כ ר מילואים). כרך (כולל ת׳—א׳ אותיות כ
 המדעית ברמתו בעברית, בסוגו יחידי אינציקלופדי מפעל •

 הכלל״אכושי הידע באיזון הערכים, במיבחר הגבוהה,
והיהודי.

 מדעי־ ענפי מכל ערכים של רבות מאות מכיל כרך כל •
 מדעי־המדינה, אנטרופולוגיה, סוציולוגיה, — החברה
 ומשפט, חוק ויהודית, כללית היסטוריה חינוך, כלכלה,

ועוד. זרמי״מחשבה
 זעמים, מדינות מדעיים, ואסכולות מושגים מונחים, •

 חברתיים מוסדות ומעמדות, משטרים ודתות, תרבויות
ואירגונים. מפלגות וכלכליים,

 ועד מימיס״קדומים בהתפתחותה האנושית החברה דעת •
 לתולדותיהם וארץ־ישראל ישראל עם דעת הזה, היום

ותקופותיהם.
 ומחו״ל, מהארץ למקצועותיהם, מומחים מחברים, כמאה •

ידועים־לשם. אנשי״מדע
גדול. אנציקלופדי, בפורמאט ׳עמ כאלף מכיל כרך כל •
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