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שוופטים *ו*ה1ו
 מאותם שגי פרקליט

 במישפטי שהופיעו
— אבו־חצירא

לשופט. מתמגה
חוצ תהיה מה עדיין ברור לא

 אבו־ אהרון לשר המישפט ות
 פרק־ הראשי התובע אך זצירא,

 כבר בך, גבריאל 'יט־המדינה
 נודע השבוע בדרגה. בהעלאה כה

 הם־ לשופטים ועדת־המינויים :י
 כשופט בך של מינויו על !יצה

:בית־המישפט־העליון.
 את היטב הזוכרים מישפטנים

שנערך השר, של הראשון זישפטו

הכהן שופט
התפטר לא

כך שופט
התפטר

 המוזרה בעובדה נזכרו :ירושלים,
 הקודם המישפט במהלך גם :י

 שהו־ מעורכי־הדין, אחד :תמנה
 צבי זה היה כשופט. בתיק, פיעו

ממוש תל־אביבי, עורך־דין :כהן,
 במישפט שייצג וחובש־כיפה, קף

קורה. ישראל הרב את :קודם
 של הקודם מישפטו לסיום קרוב

 על־ הומלץ הכהן כי נודע :שר,
 בתל־ לשופט־מחוזי הוועדה ידי

 ואיחולים לברכות זכה הוא אביב.
 ומצד עורכי־הדין חבריו מצד :מים

 עמיתיו. להפוך שעמדו השופטים,
 והמשיך מתפקידו, התפטר לא זוא

 עד קטן־הקומה הרב את וייצג
המוחלט. לזיכויו

פרקליט־המדי־ אמר לו, בניגוד
 בשי־ אחדים, ימים לפני כבר :ה
 יתמנה אם כי הזה, העולם עם זה

 מייצוג מייד יפרוש :שופט־עליון
 אבו־חצירא. נגד בתיק ;מדינה

 סניגור של מינויו בין הבחין זוא
שקרה כפי שופט־מחוזי, לתפקיד

111

 - נגיו עור הגרגרים נסא
גאיוגס!נוקה בהשארה

 בימים מתפקד בגין נחם ^
 כיסא־גלגלים, בעזרת אלד, י■!

 ונפל התעלף כאשר שנפצע אחרי
 עליזה רעייתו, בחדר־האמבטיה.

כ בבית־החולים, מאושפזת בגין,
ו חמורה מקצרת סובלת שהיא

לבלוני־חמצן. מחוברת
 חולה אשה היא בגין עליזה

נז היא האחרונות בשנים מאוד.
 בלוני־ לשירות קבוע באופן קקת

 אינהל- של לשימושו וגם חמצן,
נשימ על להקל שתפקידו טור,
 האלו הרפואיים האביזרים את תה.

 איר־ דרך־קבע בגין לעליזה מספק
וולונט אירגון־צדקה יד-״שרה, גון
שירותיו. על תמורה גובה שאינו רי

 ונזקק בגין מנחם נפצע כאשר
 עליזה התקשרה לכיסא־גלגלים,

 סוחר־נברשות שטרן, אבי עם בגין
ו שרה, ביד פעיל מתנדב שהוא

כיסא־גלגלים. בעלה עבור ביקשה

באוטו נוסעים נאחזים שבהן יות,
בירו אגד מתחנת הושאלו בוסים,
בחדר״המיקלחת. והותקנו שלים,

 על־ידי 1972ב־ נוסד שרה יד
 לעזור נועד הוא חרדים. קבוצת
 אינו בגין ונזקקים. עניים לחולים

ונזקק. עני חולה
נשיא; גס

ערגי גס
 ראש־לישכת קדישאי, חיאל ^

 לאשר התבקש ראש־הממשלה,
 מישס־ הסתייעות על הידיעה את
 הוא שרה. יד באירגון בגין חת

המאוש בגין, עליזה עם התקשר
 ביקשה והיא בבית־החולים, פזת

 גם היא הפרטים. את לאשר ממנו
 עם יתקשר הזה שהעולם ביקשה

ויקבל שרה יד מאירגון שטרן אבי

בנץ עליזה
בהשאלה בלוני־חחצן

הכיסא. את לשלוח מיהר האירגון
 בגין בעיה. נוצרה מכן לאחר

 מיוחדת לאינסטלציה זקוק היה
 נזקק הוא — שלו בחדר־האמבטיה

 אל לרדת כדי ולשיפוע, למיקלחת
 לשתי גם נזקק הוא המיקלחת.

בקומו. בהן להיאחז כדי ידיות,
לאיר־ שוב התקשרה בגין עליזה

 ה־ עזרת את וביקשה שרה יד גון
 השיפוע בבניית בהדרכה אירגון

מתנד שלח האירגון במיקלחת.
יד־ שתי השיפוע. את שבנו בים,

 הציוד השאלת על נוספים פרטים
הרפואי.
 חרדי, יהודי שטרן, אבי

 בחנות־ בגין עליזד, את הכיר
 עם נמנית היא שלו. הנברשות
 חלתה כאשר הקבועים. לקוחותיו

 לבלוני־חכד בדחיפות זקוקה והיתה
 לעזרה. אליו פנתה צן,

 חולה אשד, היא בגין ״גברת ־
 בחנותי,״ אליה והתיידעתי מאוד,

 לעזרתנו ״כשנזקקה מספר. הוא
לעזור כדי יכולתנו ככל עשינו

 לא עוזרים שרה יד באירגון לה.
 לכולם. עוזרים בגין. לגברת רק

 כעשיר, עני נזקק, לכל מגישים
 הנשיא זה אם הדרוש, הסיוע את
 לא זה ערבי. להבדיל, זה, ואם

 מקבל אלינו שפונה מי כל משנה.
 שהוא הרפואי הציוד את מייד
לו. זקוק

אנח פיקדון. הושאר לא בגין של
 מזה חוץ לא? אותם, מכירים נו

 חולה. היה הוא חולה. היתד, היא
פיק עם להתעסק זמן היה למי

 על איתם דיברנו לא בכלל ? דונות
 וזהו.״ הדרוש, את נתנו כסף.

 להטולם מסר קדישאי יחאל
לברר ביקשה בגין עליזה כי חזה

גגץ מנחם
מאגד באמבטיה ־דיות

 כיסאות־גלגלים, משאילים ״אנו
 מיטות- פצעי-לחץ, נגד מיזרונים

 בלוני־גז. אינהלטורים, חולים,
 בלוני־חמצן בגין לגברת השאלנו

זקו שהיתה מה כל ואינהלטור,
 להרשות יכול לא בן־אדם קה.

הא המכשירים את לקנות לעצמו
 מזה וחוץ הון־עתק, עולים הם לה.

 בדרך רפואי למכשיר נזקק אדם
קצרה. לתקופה כלל

 לפנות. לאן אין בארץ ״לחולים
לבי מבית־החולים משתחרר אדם

 מי עם לו ואין לציוד, וזקוק תו
לדבר.

 וחמישה עשרים יש שרה ״ליד
 בגין הגברת הארץ. בכל סניפים
הירושלמי. הסניף עם קשורה

 למר סיפקנו האחרונה ״בפעם
 את לו וסידרנו כיסא־גלגלים בגין

תמו קיבלנו שלא מובן המיקלחת.
 וולונטרי. אירגון אנחנו כספית. רה

 אלינו, בא לציוד הזקוק אדם
פיק משאיר טופם־השאלה, ממלא

במיקרה הציוד. את ומקבל דון

 שרה. יד עם קשריה את שטרן עם
ה אחת היא בגין ״גברת שטרן:
 היא לא, שלנו. הקבועות לקוחות

 אפשרות. לה אין פעילה. אינה
נזקקת.״ היא מאוד. חולה היא

 ברובו, מורכב, שרה יד אירגון
ה בין אולם דתיים. ממתנדבים

 הרפואה צמרת המתנדבים רופאים
 צפיר טוביה הבדרן הירשאלית.

 במסיבות־הצד־ קבוע מתנדב הוא
הפומב ובמכירות האירגון של קה

ה עם נמנה נתן אייבי גם יות.
 שרה. ליד והתורמים מתנדבים

 אורי רב הוא אחר ידוע מתנדב
 בהתנדבות להופיע המרבה זוהר,
לת הנדרש החרדי, הציבור לפני
לאירגון. רום

 של ״מחירו שטרן: אבי אומר
 לירות אלף 600 הוא גלגלים כיסא

 מראש- לדרוש אי־אפשר בשוק.
לתקו כזה כיסא שיקנה הממשלה

 מאיפה חודשים. שלושה של פה
המדי מתקציב הכסף? את יקה

■1 ישי שרית נה?״

על כשופט כי וטען הכהן, לצבי
הופע להמשך מקום יהיה לא יון,
 יכול הוא כאשר בייחוד בתיק. תו

ה בידיהן התביעה את להשאיר
 פרקליטת־מחוז־המר־ של נאמנות

 ועוזרתה־הבנירד״ סירוטה שרה כז
ארבל. עדנה
 השבוע, המישפט פתיחת עם

 אוסט־ ויקטוריה השופטת בירכה
 מינויו, על בך את רובסקי־כהן

לב כדי ההזדמנות את נטל והוא
 לפרוש בית־המישפט רשות את קש

 תו־ שלמה הסניגור, גם מהתיק.
הצ השר, את המייצג סיד,־כד,ן,

ה של ולאיחוליה לברכותיו; טרף
לפרקליט־המדינה. שופטת

 אנשים כי אומרת הרכילות
 מחזרים המישפט בעולם חשובים

עצ תוסיה־כהן אחרי ר? זמן מזה
להת יסכים כי לשדלו ומנסים מו,

 אך העליון, לבית־המישפט מנות
מסרב. עדיין הוא

חקירות
ה דא ל !א

 הנאשמים שגי
 שוחררו לרצח בנסיון

בזיהוי. טעות בגלל
 אם השניים, מי יודע אתה ״איך

השוט שאלו פנים?״ רעולי היו
 הוא מלוד. עבד־אל־ג׳אבר את רים

 הריצפה על מוטל בדירתו נמצא
ב תקוע אקדח וכדור דם, שותת
 אותו, שחקרה למישטרה, ראשו.
 במרס 13ה־ יום, באותו כי סיפר

 דלת־ על גברים שני דפקו השנה,
שני דחפוהו פתח, וכאשר ביתו,

ה מילה, לומר בלי רעולי־הפנים
בראשו. כדור וירו לארץ פילוהו

 שהיו הניילון מסיכות למרוח
ה אותם זיהה השניים, פני על

 אבו־ יוסף אלה ״היו :ואמר קורבן
שני .״20 חסונה, וסמי ,21 קישק,

 אותם הכיר לדבריו, מלוד. הם
השקופות. למיסכות מבעד

לזכות. ביקשה התובעת
 השניים את עצ/רה המישטרה
 כתב- נגדם הגישה והפרקליטות

 וביקשה לרצח, נסיון על אישום
כ ההליכים. תום עד מעצרם את

ב השניים ישבו חודשים שמונה
 לפני התנהל ומישפטם מעצר

 בתל־אביב. המחוזי בית־המישפט
 את מיקד מרוז, משה הסניגור,
להו ניסה הוא במתלונן. חקירתו

וכי משקר, אל־ג׳אבר עבד כי כיח

 התוקפים את להכיר היה יכול לא
למסיבות. מבעד

 הסינגור של שמלאכתו יתכן
 היה ובית־המישפט מספיקה, היתד,
ה סמך על הנאשמים את מזכה

 התובעת, אולם הנגדית. חקירה
הו הרבה, בהגינותה שיבר, רחל

 אלה, בימים בבית־המישפט פיעה
 וביקשה המישפם, הסתיים בטרם
 את ולזכות כתב־האישום את לבטל

הנאשמים.
 חומר המישטרה בידי כי מסתבר

 כי המצביע בינתיים, שנאסף חדש
 הם וביריות בתקיפה האשמים

 לא ולנאשמים אחרים, אנשים
לעניין. קשר היה

 מעצרם אחרי חודשים שמונה
 הסניגור, זכאים. הנאשמים יצאו
 תביעה להגיש עתה שוקל מרה,

הממושך. המעצר על לפיצויים




