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ווחיוה1ד על לחיית
 מ.מ^^ר שוחרר הנאשם

בכפרו שיישן בתנאי
 על־ידי נעצר ״-ג׳ורג׳את סעיד

 עובר שנמצא מכיוון המישטרה,
 למיש־ המוכרת צעירה׳ עם דירה
 את העבירו שניהם כפרוצה. -טרה

 ביפו, החדשה לדירה מיזוודותיהם
 המיש־ לילה באותו חיפשה שבה
השוט גילו כאשר אחר. אדם טרה
 כי מיד הסיקו הצעירה, את רים

 עצ־1 רווחיה על חי שאיתה הגבר
, רוהו.

הסני חקר המעצר בקשת בעת
 השוטרים, את שלנגר, אהרון גור,

 תלונה היתה לא כלל כי והתגלה
 כי סיפרה רק והנערה במישטרה

 ובכל ג׳ורג׳את. עם מתגוררת היא
 עירער סניגורו החשוד. נעצר זאת

 והשופט המישפט־המחוזי, לבית
 אפשר כי החליט, חאג׳-יחיא יוסף

 שיחזור בתנאי החשוד את לשחרר
 וישאר ערערה, לכפרו, לילה מדי
הבוקר. עד שם

 הוגש כאשר הבוקר. אור עד
 הפרקליטות ביקשה כתב־האישום,

 תום עד הנאשם את לעצור שוב
 דוד השופט, גם אך נגדו. ההליכים

ה על-ידי שוכנע בעניין, שדן ולך,
 לציבור סכנה נשקפת לא כי סניגור

 שהוא סכנה גם אין וכי מהנאשם,
התלוננה. שלא בעדה יפגע
 בתנאי ג׳ורג׳את, שוחרר לכך אי

 יצא ולא לכפרו לילה כל שישוב
הבוקר. אור עד ממנו

דמאעו־ם הסך הואשם
 להביא כיקש הנאשם

 לעצור כדי ניידת,
הפרקלימה. את

 רגליו על כ״ץ יורם קם כאשר
 בתל־אביב, בית־המישפט ,באולם

 במהלך קומי לפסק־זמן הביא הוא
 גבה הגבר המעצרים. של הקודר
 אגרסיבי היה וגדל־הגוף הקומה
 לקום נתבקש כאשר ומייד מאוד,

 כתב־האישום על ולהגיב רגליו על
להז מהשופט ביקש שהוגש־נגדו

 את לעצור כדי הניידת את מין
 כתב־האי־ את שניסחה הפרקליטה

לד זה, שמיסמך מכיוון נגדו, שום
וזיופים. שקרים מכיל בריו,

 כי נאשם, הוא זה בכתב־אישום
 -בסכום ללא־כיסוי המחאות משך

 לירות, ■מיליון שני על העולה
 של רובו במירמה. מצרכים וקיבל

 מז־ לקניית מתייחס כתב־האישום
 שה־ אלקטרה, מחברת גני־אוויר

 יורם אולם כובדו. לא עליהם צ-קים
 כרגע הנדון נוסף, בתיק עצור כ״ץ

 בתל־אביב, השלום בביודהמישפט
^ נוסף, בתיק בערבות ומשוחרר

̂  בתל- ולך דויד השופט לפני הנדון
אביב.

 גדל־ הגבר של הראשונה טענתו
 מפזרת המישטרה כי היתה הגוף

 נגדו, כיתבי־האישום את בכוונה
ז שופט על־ידי ישוחרר שאם כדי

 אחר, כתב־אישום מייד תוציא אחד,
 טען גם הוא שנית. ייעצר והוא

 הקודמות ההרשעות רשימת כי
 ומטעה, מזוייפת היא לו המיוחסות

אי בה המנויים אישומים 28 וכי
תלו אלא ממש, של הרשעות נם

שנסגרו. ותיקים נות
יעקב התובע, ניסה כאשר רק
 מדובר כי והעיר מילה לומר קמר,

בק העציר עליו התנפל ברמאי,
ל התאימו שלא ובגידופים, ללות

 השמיע שאותן המלוטשות טענות
לכן. קודם ספורים רגעים רק

 שמח מלול השופט כי היה נראה
 של בעניינו מהחלטה להיפטר מאוד

לד החליט והוא זה, תוקפני נאשם
 כדי נוסף, לחודש הדיון את חות

 רשימת את לבדוק לכ״ץ לאפשר
 אילו ולהסביר הקודמות, ההרשעות

מזוייפות. או נכונות אינן מתוכן

ם ה העול 23צ5 הז




