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זזו* בי הבריז, שופס

 אסונות יותר שאין תמה
המרכזיות בתחנת

 מותו מגרימת זוכה דיין יגאל
 התחנה-המרכזית. ליד קשיש של

 בי מצא, נוסנבלאט צבי השופט
האש היא התחנזדהמרכזית בעצם

ה כי העיר גם השופט באסון. מה
 ורק בלתי-נסבל, הוא בתחנה מצב
 אסונות נגרמו לא כי הוא מזל

זה. במקום יותר גדולים
 בשעות שנה, לפני בפברואר

 הולו״רגל התאונה: אירעה הערב,
 דיין. של האוטובוס על-ידי נדרם
 למקום שהגיע המישטרה בוחן
 זד הגלגל ליד שלולית־דם מצא

 הנהג, האוטובוס. של קידמי-ימני
 בתחילה אמר בהלם, עדיין שהיה

 לפני ברגל הולד אדם ראה כי
 לומר יוכל לא אך האוטובוס׳

המ הוא האיש. דילד ביית לאיזה
 כי הרגיש ופיתאום לנסוע, שיך

 התברר אז אותו. עוצר משהו
 הד הנהג בהולד־רגל. פגע כי לו

שיבור. לו נראה האדם כי סיף
 במיש־ עדות הנהג מסר כאשר

 שסיפר זוכר אינו כי אמר טרה,
 הוא התאונה. לפני אדם ראה כי
 המרכזית מהתחנה יצא כי זכר רק

 לכיוון נוסע כשהוא בתל-אביב,
הת- אירעה ואז הר־ציון, שדרות

במדינה
 הנהג ליד שישב עד־ראיה, אונה.

 סיפר באוטובוס, הראשון בספסל
 המיקרה לפני ראה כי הוא גם

 ולפתע ומתנדנד, ברחוב הולד אדם
נעצר. והאוטובוס צעקות שמע

 רות התובעת ענקי". .,,שוק
 בגרימת הנהג את שהאשימה דויד
 כי טענה רשלנית, בנהיגה מוות
 באמצעי-זהירות לנקוט חייב היה

 שראה המתנדנד הולך־הרגל כלפי
 ואמר: קבע השופט גם ברחוב.

 בתחנה־המרכזית כי מסכים ״אני
 חייבים אלה אמצעים בתל-אביב

משמעותיים.״ יותר עוד להיות
 טענות את קיבל השופט אולם

 יש כי פסקא, שלום הסניגור,
 וב־ נהג, של לאפשרויותיו גבול
 פעם ״לא אוטובוס. של נהגו יחוד
 מתרחשים לא איד אנוכי׳ תמה

 לעיתים אסונות בתחנדדהמרכזית
ה ״הרי השופט. קבע קרובות,״

אוטו תחנת הנקרא הזה, מקום
 הגדולה העיר של מרכזית בוסים

 אוטובוסים יוצאים ממנה בישראל,
ל יותר דומה הארץ, קצות לכל
 רבבות אצים שבו ענקי שוק איזה

 ובעיקר שונים, מסוגים כלי-רכב
 מאוד סמוכה בכפיפות אוטובוסים,

 ועד מקטון הגילים מכל לאנשים
גדול.״

הנהג. את זיכה השופט

ה שדא כ ר ד כ
 גנד כתב־אישום

 מעשי שעשה בעל
באשתו. סדדס

ה בני-הזוג, הספיקו לא ״עוד

למע להתרגל והנאשם, מתלוננת
 לזה, זה כנשואים החדש, מדם

 תנאי על ביניהם ניצים ד,ם וכבר
 שט־ אורי השופט קבע הגירושין,״

 את בינתיים לעצור והחליט רוזמן,
פחימה. שמעון הבעל,

 התעוררו בני־־הזוג בין הבעיות
 לפי מסתבר, עדין. מיני רקע על

 בה ביצע בעלה כי האשה, טענת
 וגם לרצונה בניגוד מעשי־סדום

 טענה היא בה. והתעלל אותה הכה
 בית את יפוצץ כי איים שהוא
 ב- תתלונן אם ריכבו ואת אביה

הע אף אחת בהזדמנות מישטרה.
 וגרם מלובנת סכץ גופה על ביר
חבלות. לה

 במשך מישפחתיתזו עלילה
ל האשה, סבלה שבהם החודשים

 ב־ התלוננה ולא בשקט דבריה,
 דווקא סודה אשת היתה מישטרה,

 חברתה שהיא בעלה, של אחותו
הטובה.

 שרטר, (עוזי) ברץ6 התובע,
 ומפורט ארוך כתב־אישום הגיש

 ו1םע* את וביקש פחימה, נגד
ההליכים. תום עד

 כי טען, אמיר ציון הסניגור
 מסוכן ואינו עבריין אינו מרשו

 עלילה כאן היתה לדבריו לציבור.
 אשר הבלה, מישפחת בני של

 מישטרה אנשי עם אחת יד עשו
 אותו ולאלץ מרשו על ללחוץ כדי

 חלק לה ולתת ממנה, להתגרש
ה אולם המשותף. ברכוש גדול

 השופט זו. הנחה קיבל לא שופט
 לזמן לעצור מקום יש אם פיקפק
 ולהרוס עבריין, שאינו אדם ארוך

עדין מיני רקעהמליץ לפיכך ופרנסתו. עיסקו את
מילואים) (כשרות שטרוזמן השופט

״ן1בנ המישטרה של המידע ו

פפר
 המישטרה של סוז״י ידע 4*
מסתו כמשהו תמיד מצטייר 1■
סו אפופה לילית פגישה מין רי,

 העולם של שליחים עם דיות
 השבוע לי התברר במיקרה תחתון.

כזה. במידע מעורבת אני כי
 וביקשה למערכת טילפנה אשה
 הכתבה את שכתב מי עם לדבר

 ).2361 הזה (העולם פפר דורון על
 השיחה, את אלי העבירה המזכירה

ש מה אם אותי שאלה והאשה
 המטלפגת נכון. הוא בכתבה נאמר

 התגלגל במיקרה כי לי סיפרה
 מחודש הזר. העולם גיליון לידיה

גי והיא אלה, בימים רק דצמבר
 פפר. של תמונתו את בתוכו לתה

 עבריין הוא כי קראה בכתבה
מהמישטרה. נמלט אשר מבוקש

מתענ היא מדוע אותה שאלתי
 היא בי לי גילתה והיא בו, יינת

 היום מתגורר הוא היכן יודעת
 ״אני בדוי. בשם משתמש הוא וכי
 עוד הוא אם לדעת רוצה רק

 סירבה היא אמרה. היא מבוקש,״
 פעולה לשתף רצתה ולא להזדהות

 הפרשה, בגילוי הזה העולם עם
 טובה כאזרחית כי הבטיחה אך

ו תזדהר. לסישטרה, תפנה היא
 ואמנם, לה. הידוע כל את תמסור
 כי ברדיו נמסר בבוקר למחרת

 בבית־מישפט נעצר. פפר דורון
 המעצר כי איש-המישטרה גילה
סודי. מידע בעיקבות בוצע

■ אלון אילנה
— (5 4
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ו8#ר מפי

ד ל ויי* אי  של אופיו את יד>כמ גו
 הפגידית סוג לפי ספר דידון 1/

 הצעיד פ&ר ם.בצזג, היא שאיתן
 כאשד ׳ ,כשנתיים לעני התפרמס

 אירון הילד של לו׳מופי *.תמוה
ת שידות וניהל ידדז. נו  עם עיי
המטון*. הילד על נתן אייבי

היד. לא כי המגדר נתפס. כאשד
שי כל לו לא נם הוא לחמיפה, כ

 באילת. קיסר מלוז של החניה
 את שגגג פפד דורון זה היה לא

 או״ גנב אהד מישהו המכונית,
 זנח שם לגתגיה, אותה יהביא תה.
 גפי־ הפםתתות באשר המכינית את
 גילה מסד פתיחית. וחלוניתיה נים
 מלון בזזגיון הזניחה המכונית אי.

 י״ מביתי, דהיק לא הסמך, ©לתה
התפתה.

1982 דצמבר ),2361( הזה״ ״העולם כתבת
שכורה בדירה

 האשז של עדותד. כי השופט
 אחריך ומייד בהקדם, תישמע
 במיקרז ממעצרו. הבעל ישוחרר

 לעדותה קרוב מועד ייקבע שלא
 ישתחרר הנאשם כי השופט מסכים
 מוחלנ מגע ניתוק שיובטח בתנאי

אשתו. לבין בינו

ק ח גט!19}7 מ
 זדהד הגנוב הארנק

 גרשב שבו פתק על־ידי
הבכקומב מספר

 מיש הוטרדה שנד. לפני בדיוק
 שוד מעשי של בגל טרת־רחובות

 שיטה באותה בתחנות־אוטובום.
 וגבר נשים כמה נשדדו עצמה
ה בשעות לעבודתם שיצאו אחד

 בתחנות וחיכו המוקדמות, בוקר
 שבהם המושבים ליד אוטובוסים

 עו היתד. מכונית מתגוררים. הם
 שלושה הגיחו ומתוכה לידם צרת

 ארנקיהם את מהם ששדדו גברים
ותכשיטיהם.

 אחד מיהר 1982 פברואר באמצע
 ברחו־ לתחנת־הסישטרה הנשדדים

 הגברים שלושת את ותיאר בות
 את גם תיאר הוא אותו. שתקפו

 השוטרים נסעו. שבה המכונית
 קטין בלבד שעתיים אחרי עצרו

 המישטרה תחנת ליד שהסתובב
 ה אמויאל. יעקב חברו, עם יחד

 לסוס רתומה בעגלה נסעו שניים
 שמם( לתיאור להפליא והתאימו

השוד. קורבן
 נמ הקטין אצל חדש. ארנק

 מקור שנגנבו פריטים כמד, צאו
 אצי ואילו מיקרי־השוד, בנות

 ש■ ארנק-כסף, רק נמצא אמויאל
 עלי! נמצאו ולא לגמרי חדש היד.

 ה כי טען החשוד זיהוי. סימני
 חמתגוררו לחברתו שייך ארנק
 בתחגד השוטרים אחד אולם איתו.
 יסודיו בצורה הארנק את בדק

 הנסתריג הקפלים ובאחד ביותר
 ועליז קטנטנה פיסת־נייר גילה

 מיספו כי התברר מיספר. רשום
 הבג■ של הסודי המיספר הוא זה

 השוד מקורבנות אחת של קומט
ארנקה. את זיהתה האשד,

 גירסו את קיבל ביודהמישפט
 והרשי: אריאל, שלומית התובעת,

 לשי נידון הוא בדין. אמויאל את
 שנתיין ועוד בפועל מאסר נתיים

 ה̂ו גם נידון הקטץ תנאי, על
מאסר. וחצי לשנה

:374 הזה העודם




