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 בית־מישפט שופטת שרון, נה

 איסור ביקש בתל־אביב שלוט
העצור. לקצין־המכס שם, ׳רסוס

 המיש־ ממטה הבכיר קצין ^
 השופט אי טילפן ביפו, טרד. *

 שי התורן הנשיא נחמני, ימחה
ו בתי־אביב, השיום ית־מישפט

 ה־ המטה. אי שופט שיישיח קש
 וקצין־המיש־ הסברים, ביקש יופט
 בבקשת־מע- שמדובר הסביר רה

 כר־ אותה, ישמוע שאי־אפשר ר
 בית־המישפט. באוים יי,

המי ימטה בעצמו נסע נחמני
א הוא מרה.  באותה שממש ידע י

 אביגדור אחר, שופט המתין ער.
דיון יטון, ו שנקבע י פי כדי י ט  י

 המבוקש. צו־המעצר הארכת
 במטה ביקורו את להסביר כדי

 בפרוטד נחמני כתב מישטרה,
י  נשמע שתיק־המעצרים הדיון ו

י יפו מישטרת י נ  עובדי שביתת ב
ש היא עובדה אך ית־המישפט.

הדיו־ את מונעת אינה זו ביתה

 את יראות ביקש הזה העולם כתב
ש אחרי ימים שיושר. צו־המעצר.

 המעצר את האריך נחמני השופט
 יא עדיין המישטרה, בקשת על־פי
ה והחיטת הדיון פרוטוקול נמצאו
 במישטרה- בבית־המישפט. שופט
אצים. יישאר שהחומר דאגו
 הזה, העולם בקשת בעיקבות רק
ב לבית־המישפט. החומר הגיע

נא המישטרה שי המעצר קשת
 לקיחת — העבירה ״פרטי מר:

 נעצר הנ״י באמון. מעילה שוחד,
 עדיין החקירה ...30.8.82 בתאריך

ב אישית מעורב הוא בעיצומה..
 מכוניות הברחת שי פלילית עבירה
לג ויש בלתי־חוקית בדרך לארץ

 ושיח- נוספות, רבות עדויות בות
בחקירה.״ להפריע יכול רורו

 הנמקות בלי
מישפטיות

 רפ״ק ע״י נחתמה כקשה ך■
 תיארה היא בן־יוסף. פנינה י *

 הגיעו שנה ״לפני :המיקרה את
זכו עם דיפלומט ממיגרש אנשים

 לגבי כדין. שיא שנוצלו עולה, יות
 ידם, עי שהובאו המכוניות רוב
 שם החשוד אי־כשרות. שי חשד יש
 אחרים לתיקים מתחת התיקים את

 עשה חושיה מוסך שוחד. וביקש
 הפרטי ריכבו עי תיקון עבודות

כא שקל, אלף 28 בסך החשוד שי
 על-ידי שולמו שקל אלף 20 שר
 אלף 35 עוד ויש ליכנטשטיין, גדי

 ודיפלומט אחרים, ממוסדות שקל
אלה...״ כספים חייב

 על כתב ולא פירט לא כאן גם
ה מסתמך. הוא בחוק סעיף איזה

 פירסום את גם אסר נחמני שופט
 אשר בפרשה, נוסף עצור של שמו
 הוא כי טענה המישטרה אשר לוק,

 מכס אנשי ארבעה בשיחוד ״מעורב
 ■כאן גם השוחד.״ לעבירת ושותף

מישפטיות. הנמקות ניתנו לא
 למישטרה שיחק לא המזל אך

 שבו יום באותו הדרך. כל לאורך
ל הצו את נחמני השופט הוציא
 נופף חשוד הובא הפירסום, איסור

 שופט לפני כץ, יעקב זו, בפרשה
 במיקרה גם מעצרו. להארכת אחר

 את לאסור בקשה הוגשה זה
 רביבי יצחק השופט השם. פירסום

 ״איני כתב: הוא לכך. הסכים לא
 בסים מחוסר הפירסום למנוע יכול
כזה.״ לצו כלשהו חוקי
 החשוד, קצין־המכם את ייחד מה

 פיר־ את למנוע ביקשה שהמישטרה
הא החשודים שמות ואת שמו סום

 השופט לכך הסכים מדוע י חרים
 את לנמק צורך שראה בלי נחמני,
ן האיסור

 הדיון
גדחה

 בספטמ- 9ה־ החמישי, יום ף
בפ מהחשודים 3 הובאו מבר ״
מע להארכת לבית־המישפט רשה
 כנהוג. הובא, לא קצין־המכם צרם.

העצו שלושת התורן. השופט אל
ב השלישית לקומה הועלו רים

 לישכתו אל בית־המישפט בניין
כהן. אהרון השופט של

העצור, על נתנה לבוסס עומד מסוייס שבועון
ובבית־המישפם־, השופטת, נאהותו, יפגע וזה
השופטת של נעלה ־ שוון ופאל הפרקליט טעו

 בית- בהיכל באולם־המעצרים ים
 מ־ יום ובכל בתל־אביב, מישפט

 עצו- עשרות המישטרה לשם :יאה
 לשיחרורם או מעצרם להארכת ■ים

התורן. השופט נל-ידי
 ה־ טענת את נחמני קיבל מדוע

ה את לקיים שאי־אפשר ןישטרה
 טענה מדוע בבית־המישפט? יון
 השא- מן אחת זוהי ? המישטרה :ך

 המוזרה הפרשה את המלוות *ות
;זאת.

לקיחת
שוחד

ידי התפרסמה עיתונות
•  קצין־ של מעצרו על קצרה ער. ״

מכוניות. בהברחת שנחשד מכס,

614',

 טענות את דחה נחמני השופט
 עורך־הדין החשוד, של פרקליטו

 את לעצור וציווה שרון. רפאל
פקו בסוף ימים. 12ל־ קצין־המכס

ו נחמני השופט הוסיף המעצר דת
כתב:

 מחלקת־הונ־ ראש זיגל, ״האדון
תמ לא שהמישטרה מצהיר אות,
 לפירסום. העצור של שמו את סור

 ההחלטה הפירסום. לאסור מבקשים
כמבוקש.״

 לאסור המישטרה ביקשה מדוע
 מדוע החשוד? של שמו פרסום
 השופט לדעת. אין השופט? הסכים

מ אילו על בהחלטתו פירט לא
מסתמך. הוא החוק סעיפי
ה אסר המישטרה בקשת פי על
 עצור של שמו את לפרסם שופט
ברנשטיין. גדעון זאת, בפרשה נוסף

 החשוד, של פרקליטו הודיע כהן,
 הוא כי שרון, רפאל עורך־הדין

 העולם כתב של לנוכחותו מתנגד
תבי את דחה השופט בישיבה. הזה
ל לכתב והתיר הפרקליט, של עתו

 בי ביקש הפרקליט באולם. הישאר
 אמר השופט פירסום. צו־איסור יוצא

בי ואז הבקשה. את מקבל שאינו
ו הדיון, את לדחות הפרקליט קש

ה את ודחה השופט, הסכים לכך
שעות. 24ב־ דיון

מטרידים
שופטת!

 לה- המישטרה דאגה מהרוג ך•
 השופטת של אחיה את ביא •
 בנימין השופט אחר, שופט אל

 המעצרים. באולם ולא קוהלת,
להו שרון עורך־הדין ביקש שוב
ה מן הזה העולם כתב את ציא

 לפרסם עלול שהוא בטענה אולם,
העצור. של שמו את

 סעיף איזה ״על שאל: השופט
 לבקש כדי הסניגור מסתמך בחוק

זה?״ פירסום איסור
 הפרקליט: של הנרגזת תשובתו

 יש ד׳. 40 סעיף על מסתמך ״אני
 מישפחתו. ועל 'בעל־הדין על להגן

 והשבועון שופטת, אחות יש לעצור
שתג כתבה לפרסם עומד המסויים

פלשו אנשי־השבועון נזק. לה רום

 הוא בעצמו. שלט לא הפרקליט
 לפני ששבוע בקולי-קולות הסביר
 כתבה .הזה העולם פירסם הדיון

 כוונתו המכס.״ קצין את ״המשמיצה
 האחורי(העולם השער לכתבת היתד,
מ המשולש שכותרתה ),2347 הזה

הח על אז דיווח הזה העולם סביון.
 בית- :הסרת־תקדים מישפטית לטה

ול לאשה לבעל, איפשר המישפט
 המאהב אחד. גג תחת לדור מאהבה

ה בפרשת העצור קצין־המכם הוא
 גם דווח בכתבה והשוחד. הברחה

 את שהובילה תאונת־הדרכים על
המישטרה. לידי העצור

 את קוהלת השופט ששמע אחרי
 יגיד ״ומה שאל: הוא אלה, דברים
 אני שופטת? אחות לו שאין אזרח
 בסיום זה בנושא להחליט מציע

הדיון.״

 נימוקים
לאיסור 7^

 אך ימים. לחמישה קצין־המכס • י את לעצור ציווה שופט ף•
 מדבריו שהשתמעה לנימה בניגוד
 וציווה הפתיע, הוא הדיון, במשך
העצור. של שמו פירסום את לאסור

 המישטרה זו היתה לא הפעם
 מיכאל הפקד האיסור. את שדרשה

 השופט לשאלת השיב מובשוביץ
 בעניין, צד המישטרה שאין ואמר
הפיר־ אח לאסור מבקש אינו והוא

 של לישכתה נמצאת קומה באותה
שרון. חנה השופטת

 רפאל של אשתו היא שרון הנה
ה קצין־המכס של פרקליטו שרון,
עצור.
 של אחותו גם היא שרון חנה

העצור. קצידהמכס
ש העצור, כי חושדת המישטרה

 במכס, מיחלק־החקירות ראש הוא
 דיפלומט הרכב מיגרש לבעלי סייע

 רכב על מיסים מתשלום להתחמק
שיל אלה שירותיו ותמורת מיובא,

תי הוצאות את המיגרש בעלי מו
 נוסף שוחד לו ונתנו מכוניתו, קון

הלוואה. בצורת
 עילה שום מסרה לא המישטרה

האיש. של שמו לאיסור סבירה
השופט לפני הדיון כשהתחיל

0^ ן1  שרון. רפאל עורך־הדין של וגיסו שרון חנה השופטת י י יי י• של אחיה יפו, מוכס החקירות מדור ראש קצין־המכס, 3
השם. פרסום לאיסור הסניגור לבקשת נענה קוהלת בנימין השופט

 ב־ השופטת של ללישכתה אתמול
ו אותה לצלם וגיסו בית־המישפט

מצל שהם באומרם אותה הטרידו
 בית- של השופטים כל את מים

המישפט.״
 זה היה אמת. היו לא אלה דברים

 אחרונות, ידיעות הצד,רון של צלם
 למען השופטים את לצלם שביקש
 מגע שום היה לא עיתונו. ארכיון

שרון. השופטת ובין הזה העולם בין

 הפרקליט־הגיס, רק זאת עשה סום.
ב החלטתו את נימק קוהלת שרון.

 ״כדי בחוק, ג׳ 38 סעיף על הסתמכו
 מיש- ומבני מהחשוד פגיעה למנוע

פחתו.״
 קוהלת השופט של החלטתו על

 ״ומה אחד: דבר רק לשאול אפשר
שופ אחות לו שאין עצור יעשה
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!■ זוהר מרפד


