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 ר בגדרה, מתגוררת דינה ■ם.
 בין יפריד זה בצעד כי חשב יי

 עדיין אינה, ישראל אולם ניים.
 נבהל. לא והמגורש הפרוע ערב

 ללא בגדרה לבקר המשיך ו
 הצו הפרת על התרגז חיזי ש.

 ליריבו להראות והחליט וציא
 ידידים שישה עם יחד כוחו.

 חיפושית פולקסוואגן במכונית !
 הם לאוטו. להיכנס מהערבי קש

 היכו ששם מרוחק למקום נו
 שרשרת ממנו שדדו הערבי,

 באוויר. ירה אף ומישהו :
ז לחיפושית ;כנסים :מה
 במישטרה להתלונן מיהר עיר
הח בעיקבות חקירה. תיק ותח

 מחבריו. וכמה חיזי נעצר ד,
 מירוז, משה הסניגור, של :פיו

הס הוא :יוצאת־דופן טענה ה1
למת להאמין אין כי לשופט •

 כי עולה שמעדותו מכיוון ן,
 הם כי אמר ״הוא אמין. אדם ו
 פול־ במכונית אנשים שיבער, נו

כ דבר היתכן חיפושית. וואגן
כי והצהיר הסניגור שאל ד׳

 היא המתלונן של עדותו כן
קרית.
 קיבל לא שטרוזמן אורי ;שופט

לע־ והחליט המקורי, הטיעון
ההליכים• תום עד חיזי את ■

ה ר ט ש מי
ד^רבים שווא ־1*1

 השזלום סישפט כית זופטת
 מבקרת כפתח־תיקווה

של מעצר שיטות
■השרון♦ מישמרת■

 ב־ כזה דיון מתרחש יום בכל ׳א
 ולא בפתח־תיקווה, נ־המישפט

 כה האשמות מושמעות יום :
 המישטחה. כנגד שופט מצד ■ות

 שרה השלום בית־המישפט זופטת
 חס- החלטות בשתי ביקרה יש,

ה של התנהגותה את ;-תקדים
 ע־ של מעצריהם בפרשת פטרה

 טייבה. הערבי מהכפר ים
 הופיע השישי יום של עוקרו

 חממי. אבנר ממרחב־השרון, ;ר
 סא- של מעצרו את להאריך קש

ב שעות 48ל־ שנעצר אחמד,
 בגניבה. חשוד שהוא נד,

 השופטת שאלה דיון כדי זוך
 התלונה הוגשה מתי החוקר

 לה הוברר להפתעתה העצור. :ד
 קודם. שנה הוגשה ותלונה

 החוקר את השופטת :ששאלה
 החשוד את לעצור טרח לא וע
 ענה הוא התלונה, להגשת ■ך

כוח וחוסר עבודה לחץ בשל
 זאת. לעשות בידו עלה לא ם

פרק קם אז לאלתר. ושחרר
 ש- שטנגר, חיים באולם, שישב ו

 מזועזע בהיותו אחר. לדיון תין
 התנדב הוא עיניו לנגד מתרחש

 שהסכים העצור, את חינם צג
ל תורגמו שהדברים אחרי צוג

דת.
 צורך אין כי ציינה השופטת זך

 הגי־ עצמה היא כי העצור, צוג
לאלתר, לשחררו יש כי למסקנה

מהח העתק להעביר הורתה *
 מרחב־ה- מישטרת למפקד זה
 הובא אחר־כך שנייה. ;זיפהוו•

 אשר אל-אסלי, עבד השופטת ;י
 הורי מבית רכוש בגניבת פד

 שהמיש־ בעת טייבה, בכפר ־תו
 שיש ציין החוקר באבל. היתה ר,

 החשוד וכי למעשיו, ראייה ות
הכל. חיש

 סיפר בעברית, השולט ;עצור,
 יוצא הוא אחרת. גירסה ופטת

 מהכפר. צעירה עם רב זמן ;
 מיש- לרצון אינם ביניהם וסים

לח להינשא בדעתו הנערה. ז
 בית. בבניית החל אף והוא זו

 בנב- משופע שאינו מכיוון ם:
 לצורך זהב חברתו לו הביאה ,1

 גנוב שהזהב לו כשהוברר ניה.
 שם. בעילום מייד, ;ירו

 החשוד את השופטת :ששאלה
זו, גירסתו את מסר לא וע

כהפגנה (מזוקן) שביט אסיר
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כלל. עליה נשאל לא כי השיב
ה ציינה נוספת חריפה בהחלטה

 באותו שפעמיים לה צר כי שופטת
ובמיו במישטרה, נוזפת היא יום
ש טען שהחוקר בעיניה חמור חד

 לא הוא בעוד הכל, מכחיש העציר
לגירסתו. כלל נשאל

 זה במיקרה גם החליטה השופטת
ממעצרו. העצור את לשחרר

א ב צ
ד יעז ■3 מ 1 ג

 יושבים וצ׳רקסי יהודי
 מסיבה צבאי א7ככ
 מסרבים הס — דומה

בלבנון. לשרת
חתו- וסמיר מרמת-גן שביט יפתח

 קמה, כפר הצ׳רקסי, מהכפר קאי
 אך חעהו. את איש מכירים אינם

 צבאי בכלא כרגע יושבים שניהם
 חיילי־מילו־ השניים. דומה. מסיבה

 בגלל מאסר לתקופות נשפטו אים,
בלבנון. לשרת סירובם

 סיים במילואים, סגן חתוקאי,
 כימית בהנדסה לימודיו את השנה

מי לשירות נקרא- הוא בטכניון.
 יוצב שהוא שידע ומכיוון לואים,

הו לא בלבנון, יחידתו עם ביחד
 כשהתייצב, במועד. ביחידה פיע
 ללבנון ילך לא שהוא הודיע הוא

קר ליחידה להשתייך לא וביקש
ש בכך דבריו את נימק הוא בית.
 ומטעמים המוסלמית, הדת בן הוא

 מוכן אינו הוא ודתיים מצפוניים
 הוא לאמונה. אחיו נגד להילחם

 או עורפית ביחידה שיבוץ ביקש
כתחליף. לאומי שירות שיעשה

בספטמבר, 25ב־ נעצר הצעיר

 18וב־ מהשירות בעריקה הואשם
 בית- על-ידי נדון הוא בנובמבר

 לשנת פיקוד-צפון של צבאי דין
ב חודשים חמישה מתוכה מאסר,
טוראי. לדרגת והורדה פועל,

שביט, יפתח הזדהות. הפגנות
 קיבוץ יוצא חתוקאי, של גילו בן

ב כבר הודיע לקולנוע, וסטודנט
 לא שהוא ליחידתו המילחמה זמן

הצ לגבול מעבר לשרת מתכוון
 במדחב בירחון הכותב שביט, פון.

 ידע גבול, יש בקבוצת פעיל וחבר
 דצמבר חודש בסוף ייעצר. שהוא

 של הקישור במישרדי התייצב הוא
 ללבנון לצאת סירב הוא יחידתו.

 השבויים במחנה שמירה לתפקידי
 קצין- על־ידי ונשפט אנסר, אל

בפועל. מחבוש ימי 21ל־ בכיר
 מי- מול ערכו שביט של חבריו

 הפגנה בתל-אביב שרד־הביטחץ
 אסי- ולשיחרור לשיחרורו הקוראת

סי על שנשפטו אחרים, רי־מצפון
 מחבריו אחד בלבנון. לשרת רובם

 לא שהוא מוזר קצת ״זה העיר:
 שלנו אחת מישמרת אין פה. לא

ממנה.״ נעדר שהוא
ק חו

דידה ,מה
 שדירה החליט שופט

חפץ. אלא מקרקעין אינה
ל החליט חסרת־תקדים בהחלטה

 השלום בית־מישפט שופט אחרונה
 אינה דירה כי זפט, יהודה בנתניה,

 שותפות פירוק לצורך מקרקעין,
ב משותפת זכות-חכירה בעלי בין

 מזכות שישיות חמש בעלי דירה.
חדרים, שני בת בדירה החכירה

ב השילום מבית־מישפט ביקשו
ישע עורך־הדין באמצעות נתניה,

 השד פירוק על להורות חריף, יהו
 השישית בעלי ובין בינם תפות

מ על־ידי החכירה מזכות הנוספת
 וחלוקת הדירה של פומבית כירה

השותפים. בין הפידיון
ה חיי ף. על ד ס  החלק בעלי ה

 עורך־הדין על־ידי שיוצגו הקטן,
 בביודהמישפט טענו שטנגר, חיים

 פירוק לבקש היכולים היחידים כי
 הדירה. בעלי הם מקרקעין שיתוף

ב חכירה זכות בעלי הם התובעים
 אלא בקרקע מרובד לא כן ועל לבד,

 להגשת הנכון והמקום במטלטלין,
 הוא ומהותה סכומה לאור התביעה

מ בתל-אביב. המחוזי בית־מישפט
הת את לדחות ביקשו הם זו סיבה
הסף. על ביעה

התו בא־כוח חריף, הדין עורך
 כי וציין זו לטענה התנגד בעים,

הנת טענת את השופט יקבל אם
 את להעביר שלא מבקש הוא בעים

המחוזי. לבית־המישפט התביעה
הנתב טענת את קיבל השופט

ה זכות בעלי כי קבע הוא עים.
 פירוק לדרוש יכולים אינם חכירה
 השמורה זכות במקרקעין, שיתוף

ו מקרקעין. של בפועל לבעלים רק
 התביעה את דחה הוא כן על
 אינו כי גם ציין השופט הסף. על

המחו לבית־המישפט התיק מעביר
 בא- בקשת לאור אביב, בתל זי

כן. לעשות שלא התובעים כוח
התק החלטתו משמעות בפועל

 מי כי היא, זפט השופט של דימית
 זכות בעל הוא דירה בעל שאינו

 כלומר, במקרקעין, ולא במטלטלין,
 בעל הוא בדירה חכירה זכות בעל
קרקע. בעל ולא חפץ

1•

יחד באסטרולוגיה העוסקת שאם השתכנע בית־המישפט
בהם להחניק זכאית אינה הקטינים ילדיה עם

 להגן כדי בדוי, (שם למרגלית
ל קשות טענות יש הקטינים) על

 כשבועיים לפני עד אסטרולוגיה.
ולבע לה המשותפת בדירה חיתה

הח בתל־אביב, יוקרה באיזור לה
 וזכתה הקטינים ילדיה בשני זיקה

 במחי התהפך הכל מבעלה. למזונות
ההורוסקופ.

ביום־הביפודים. ■מטעמים
 בסי־ אתה נמצא מרגלית של בעלה
 ה־ מנהלים והשניים ממושך, כסוך

בתחי בבתי־המישפט. לי־גירושין
 ד העליונה, על האשד. יד היתד. לה

 בעלה את חייב המחוזי בית-המישפט
 שקל 7000 בסך מזונות לה לשלם

 עבוד כמהנדס, ממשכורתו לחודש
 פנה הכעוס הבעל הילדים. החזקת

 וביקש סעדיה שמואל לעורר־הדין
לעזרו. לבוא ממנו

 לבעל יעץ הממולח עורך־הדין
מעק ולערוך האשד. את להקליט

אש כי לו התברר כך אחריה. בים
 השעות עד גברים עם מבלה תו

 :לבדם הילדים את ועוזבת הקטנות
 ושוב לים, מיד יוצאת היא בבוקר

יו היא כאשר הבנים. את מזניחה
ה את מנתקת היא מהבית צאת

להת יוכל לא שהאב כדי טלפון,
לבניו. קשר

 מסורת, שופר אדם שהוא האב
 ביום- כי גילה כאשר במיוחד נפגע

 מטעמי- האשה הכינה הכיפורים
 לדעתו, המירפסת. על לילדים גריל
מ ואחד בילדים, מאוד הדבר פגע
 בבית־הספר בחיבור כתב אף הם
 לבית- ללכת מעדיף היה הוא כי

 הנוסף הדבר ביום־כיפורים. הכנסת
הת האשה כי היה לבעל שהתברר

ו ומזלות, בכוכבים להאמין חילה
לע לערוך הילדים את גם לימדה

הורוסקופ. צמם
 ה- ובהעתקי הזה, במידע מצוייר
סנה והאשה. הילדים של הורוסקופ

 — המצב את לשנות וביקש שפט
 לו ולתת לדירתו האב את להחזיר

 שפע פורת חיים השופט הילדים. את
 ראתה כאשר הצדדים. טענות את

רו עשו האלה הדברים כי האשה
הסכימה השופט, על מאוד רע שם

הס על חתמה היא להצעת־הסשרה.
ובע הדירה את תעזוב שלפיו כם
 הילדים. עם בה להתגורר ישוב לה

 אלף 300 לה לשלם הבטיח הבעל
ע דירה בשכירת השתתפות שקל

בורה.

מרגלית 7ש הורדסקדס

סעדיה פרקליט
חאשה אחרי מעקב

גר ביותר הגדולה האכזבה את
 שהם רק לא הכוכבים. לאשה פו
 לה המצפה על אותה הזהירו לא

 שמפת־הכוכ- אלא בבית־הפישפט,
 היוותה ילדיה, עם שרשמה בים,

 בית- את ששיכנעה הראיה את
ב־ להחזיק ראויה אינה כי המישפט


