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/  לא אם דם ויישפך רצח כאן יהיה /

 אחותו חסידה, צעקה כך !״צדק ייעשה
 אבו־ אהרון שר־הדתות של הצעירה
 היא, גם בית־המישפט. במיסדרון חצירא,

 ותדהמה זעם הביעה הקהל, יתר כמו
 השופטת על־ידי אחיה של מהרשעתו
אוסטרובסקי-כהן. ׳ויקטוריה

השופטת. נגד ברובו הופנה הקהל זעם
 הספרדי!״ לשר שואה עשתה ״ד,אשכנזיה

ו לבריטים ״שתחזור חמומי־מוח. צעקו
 קרובת״ זעקד, שם!״ שעשתה מה יתעשר,

השר. של מישפחה
 לבית־המיש־ שהוזעקו השוטרים, עשרות

 של אדיר זרם מול לעמוד יכלו לא פט,
 הספסלים לעבר אותם שדחק השר, אוהדי

 לגיבורו חיכה ההמון כמיתרס. שהוקמו
המדינה״. של ״מאי־הצדק ׳שנפגע

 צנוע בחור שהוא אהרון, את ״תפסו
שצעק מודעי, השר כמו לא הוא ושקט.

 הוא מילה. נגדו אמרו כאשר והשתולל
והמיל הבדים מאות עם דיין כמו לא גם

 ״1 אפרסק תיק עם בורג ואיפה שלו. יונים
 האשכנזים. השרים על ההמון קצף יצא

 וכולם אחדים, קראו ספרדית!״ ״מדינה
לשילטון!" ״אהרון בקצב צעקו יחד

בחוץ, צהלות
באולם הרשעות

 9 בשעה לכן, קודם שעות דוש {{{
לתו וציפה הקהל התאסף בבוקר, י■

 כבר אולם השר. של מישפטו צאות
 לקהל, השופטת הודיעה הישיבה בתחילת

 יורשה לא האולם את שיעזוב מי כי
 מעטים אנשים רק יצאו וכך אליו. לחזור

 את עזבו לא העיתונאים וגם האולם, מן
 בפעם, מפעם שלחו הרדיו כתבי מקומם.

לעמיתיהם פתקים השוטרים, באמצעות
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הי׳שראלי. בחוק ולבטוח להרגע מאוהדיו השר ביקש בית־המישפט מאולם שיצא

 נודעו ■וכך למערכת, טילפוו אשר שבחוץ,
המצפה. לקהל החדשות

 זיכוי משמחות. היו הראשונות החדשות
ה את שמע שלא והקהל, זיכוי, רדף

 הזיכויים, את שליוותה הנוקבת ביקורת
 שרו, אחדים ותיקווה. ׳שימחה מלא היה

 דתי אדם צהלה. קריאות קראו ואחרים
 תפילה על וניצח תהילים, ספר הוציא

 לאולם גם הגיעו הצהלה קולות בציבור.
 להקריא השופטת התחילה שבו הסגור,

 הורשע שבהם סרטי־ד,אישום את בינתיים
השר.
 עובד על־ידי בהפרת־אמונים הורשע הוא
 עיריית־רמלה, מועצת שבישיבת על ציבור,

 קרן כי אמר זמן, באותו עמד שבראשה
לסטו מילגות למתן ׳נועדה אבו־חצירא

 גם הוא נכון. היה שלא דבר דנטים,
 ״לא הקרן, את מנהל אינו כי -שם הצהיר
מעשית.״ ולא אישית

 וחוסר כנות חוסר משום היה ״בכך
לחברי-המו־ שמסר באינפורמציה יושר...

 בעבירה הורשע הוא כך על לירות. אלף
מנהל. על־ידי גניבה של

 והעונש מאוד, חמורה היא זאת עבירה
מאסר. שניות שבע חוא עליה המירבי

השופטת
האמינה לא

 כבירים מאמצים עשו סניגורים ך*
 שני את להסביר המישפט, במהלך י י

 עדים יכך לשם והביאו האלה, הצ׳קים
 1400 של הסכום כי סיפר השר אחדים.
 בתמורה מהקרן ידו על נלקח לירות
במזו נתן שאותם זה, בסך סכומים לשני
 כמילגות. ׳שונים אנשים לשני מכיסו מנים

 נטל הקרן, של הוצאות אלה שחיו ומכיוון
 במישטרה טען הוא לעצמו. הצ׳ק את
 בן־סעדון, הוא המקבלים אחד של שמו כי

מורה. ושהוא
- בן־סעדון כי גילו המישטרה חקירות

המישפחה נשות
למסדרון צאו האחיותהדין

 כישאחריהן חצירא אבו וחסידה עליזה האחיות
פסק־ הקראת סיום לאחר דרמין. השר, של אשתו

דמים. במרחץ ואיימו השופטת את וקיללו צעקו

כוז דברים ואמר עובדות העלים עצה
 שי־ מנעו הבלתי־נכונות הצהרותיו בים...

 נזק,״ נגרם ובכך מחברי-המועצה, קול־דעת
השר. את והרשיעה השופטת, קבעה

 השר את זהרשיעה המשיכה השופטת
 מנהל של אמונים ובהפרת במירמה גם

 גבאי, משה עוזרו, עם שיחד על תאגיד,
 על־שם הקרן בענייני מוחלט באי־סדר נהג

 השר. קןל המנוח אבייו אבו־חצירא, יצחק
 מיסמכים השמידו ספרים, ניהלו לא הם

ה כבאחוזתם בד, ו״עשו הבחנה ללא
השופטת. אמרה פרטית,״

 הוא המירבי שעונשן אלה, עבירות
 התמורות היו לא מאסר, שנות שלוש
 קבעה השופטת השר. הורשע שבהן ביותר

 אבו־ של להסבריו מאמינה אינה כי גם
 על שנלקחו סכומים לשני באשר חצירא

 לירות, 1400 על־סך האחד מהקרן. ידו
 על־סך והשני חנות־מבולת, לבעל שנמסר

 לשם השר השתמש שבו לירות, אלפים 10
 בדירתו. בגרות עבודות עבור תשלום

300כ־ הוא היום אלה סכומים של ערכם

 מהקרן, בניו עבור מילגה ביקש אומנם
 כי השר נזכר אז נענה. לא מעולם אך

 בן־סעדון את שהחליף מכיוון טעה, בעצם
 שמו אישר מורה, הוא גם אחר, באדם

 חברים והם מורים, ״שיניהם טיטואני.
 מבחין ואיני יחדיו, פגשתים ותמיד

השר. טען ביניהם,״
 ועל הטעיות על לגירסה מאמינה ״איני

 ״העדים והוסיפה, השופטת קבעה הזכירה,״
 שיש אנשים לנאשם, המקורב מחוג חייו

 להיחלץ ומוכנים אליו רבה הערכה להם
 והרשיעה גירסתם את דחתה היא לעזרתו.״

 שאותה הקרן בכספי ידו בשליחת השר את
 אמינה גירסה הביאה לא ״ההגנה ניהל.

 מחשבון שנלקחו הלירות 1400 על להסבר
 ידו שלח כיושב־ראש בתפקידו הקרן.

בכספי־הקרן.״
 לא שבו היחידי המיקרח זה היה לא

 זיכתה כאשר גם לשר. השופטת האמינה
 כספי- ׳גניבת של פרטי־האישום מיתר אותו

 ובהיסוס ספק מתוך זאת עשתה הקרן,
קבלת מאשמת אותו זיכתה וכאשר רב.




