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 תושב אוסיימר, חמד כי במישטרה התלוננה הנאד! חיילת ך■
 ביניהם, שהיו קודמים קשרים בגלל כספים ממנה סוחט טול־כרם, י •

 הובא וכאשר נעצר, אוסיימר קטינה. בעודה איתה שכב כאשר
לגמרי. שונה סיפור סיפר מעצרו׳ הארכת לשם שופט לפני

 נאסר (שמה החיילת את היטב מכיר הוא כי הכחיש לא הוא
 לדבריו, אך כשנה. במשך קרובים יחסים איתה קיים וכי לפרסום)
 כאשר ולא ,17 גיל את שעברה מאז רק ביניהם קויימו יחסי־מין

קטינה. היתה
ע ק ע  ק

השדייס מעל
 שהתפתחה רצינית, פרשת־אהבים השופט לפני גולל צעיר ד

 רעותו את איש אהבו הם היהודיה. הנערה ובין בינו לדבריו י י
נשוי. כזוג וחיו אחת בדירה יחדיו התגוררו הם להינשא. והחליטו
 על־פי אוסיימר עם ולהתחתן להתאסלם שהציעה הנערה זו היתד.

 לנצח אהובתו את ירחיק כזה מעשה כי ידע הערבי אבל דתו. חוקי
 עבורו, כזה קורבן להקריב לה לאפשר סירב ולכן ממישפחתה,

 להינשא. יוכלו שהם כדי דתו, את שימיר זה יהיה הוא כי והבטיח
לגיור. תיק פתח אומנם הוא

 בירח. המתגוררים הוריו, את לבקר אוסיימר נסע מה זמן לפני
 במשך בו בגדה לחיים חברתו כי לשמוע נדהם ארצה, חזר כאשר
יהודים. צעירים שני עם חופשתו ימי עשרת

 מייד הודיע והוא מאוד, בו ופגע הערבי הגבר את זיעזע הדבר
 על סולחים לא ״אצלנו לאשה. אותה לשאת יוכל לא כי לצעירה

לאשה.״ אותך לשאת אוכל לא ״ואני לה, אמר כזה,״ דבר
 נואשים מאמצים עשתה אוסיימר, את אהבה שעדיין הצעירה,

 ושם בירושלים, העתיקה לעיר נסעה אפילו היא חיקה. אל להחזירו
אוסיימר. של שמו את כתובות־קעקע אמן חזה על חקק

ובאנגלית. בערבית אהובה של שמו חקוק משדיה אחת כל מעל
 עבורו, לעשות מוכנה שהיא מה את לגבר הראתה כאשר גם אך
 לפניה הציג הוא להיפך, איתה. לחיות ולחזור לה לסלוח סירב

 בחורה ״היא להתחתן. מתכוון הוא שאיתר. ארוסתו, של תמונה
 יהיו לא ואיתה השני, את אחד מבינים אנחנו קטן, מכפר ערביה

הקודמת. לאהובתו הסביר צרות,״ לי
 לבושה דשנה נערה נשקפה שממנה בתמונה׳ הציצה החיילת

 נוראה. בקינאה ונתקפה בגדה, הכפריות כדרך פרחונית שימלח
 סצינה ועשתה התמונה מתוך המתחרה של ראשה את גזרה היא

קולנית.
 חלקה עבור שמסרה הצ׳ק את תשלם לא כי הודיעה, גם היא

המשותפת. הדירה בהוצאות
 בכל בו לנקום הד,הלטה הצעיר, דברי לפי בליבה, גמלה אז

 איתה שכב הוא כי והתלוננה, למישטרה פנתה היא שהיא. דרך
 והוא חזה, על שמו את חקק כאשר חבלות לה וגרם קטינה בעודה
כספים. ממנה סוחט

במדינה
ח ו ט ש □,ה

ם ?תים אין סי סו
 כשמחים הבנייה תערוכת

 וי7 דדיד השר שיזם
 המוני הביאה ז*

 עדתה אך רוכשים?
המיסיס♦ ם7מש7 הץ

 שר־השי- מלישכת שיצא המידע
 הבונים הקבלנים אל כון־והבינוי

 השר, חד־משמעי. היה בשטחים
אי כפגיעה זאת יראה נאמר, כך

 אחר או זה קבלן אם בו שית
 הישגי בתערוכת חלק ימול לא

בשטחים. הישראלית הבנייה
מא מתנהל האחרונים בחודשים

 וסגן־שר־החקל- לוי דויד בין בק
בב השליטה על דקל מיכאל אות
 מזמן לא לקו־הירוק. שמעבר נייה
בהוד מישרד־ד,שיכון מנכ״ל יצא
 מי- שנותן הקרקע שהקצאות עה

 נוגד בגדה ליזמים שרד־ד,חקלאות
 מישרד־ שנותן הרשיון תנאי את

 מישרד־השיכון לקבלנים. השיכון
 בפיתוח יעזור לא שהוא הזהיר אף

 כפי החדשות׳ ההתנחלויות סביבת
 אחרי הממשלה. על־ידי עליו שהוטל

 להיכנס התבקש שראש־הממשלה
 הפסקת־אש נוצרה הקורה לעובי

ש היריבים, שני בין בהתגוששות
 מרכזי־כוח שני מייצגים למעשה
 מישרד־החקלאות החרות. בתנועת

 לקו שמעבר בפיתוח להוביל חזר
הירוק.

 ראו זו מסיבה חינם. דוכנים
 להשתתף ההזמנה את הקבלנים
 שמחיר גם מה כמיותרת. בתערוכה

 היה רבועים מטרים 4 בגודל דוכן
 מיליון 1.2מ־ יותר שהם דולר, 3000

 אף ביותר גבוה מחיר זהו לירות.
 דוכנים של תצוגה לשטח בהשוואה

באירופה. בתערוכות־ענק
 מלישכת שיצא האיום למרות

 התערוכה, מארגני הצליחו לא השר
ו הקרקע מוכרי את לרכז שנועדה

 כל את להשכיר בשטחים, הדיור
 חינם ניתן מהם וחלק הדוכנים,
אחדים. לקבלנים

כי על בישרה התערוכה פתיחת
מ רבים הזמין לוי הצפוי. שלונה
שהת לאירוע חרות מרכז חברי
 שברמת- מרכז־הבנייה בבית קיים

 איש. 50מ־ פחות באו למקום אביב.
כי דקל מיכאל קיים שעה באותה

 נור־ שבמושב בביתו תומכים נוס
איש. 450ל־ קרוב שם נכחו דיה.

 לא והבונים הקבלנים ממרכז איש
עצ קבלנים להוציא לפתיחה, בא

ספורים. מאיים
 הגדול הדוכן כמתנה. מכונית

 חברת של היה בתערוכה ביותר
 מנכ״ל ויינמן, דני שבבעלות נופים

 פתיחת ערב אנשים. חברת־הביטוח
ל מישרד־השיכון נתן התערוכה

 משכנת, חברה של רשיון נופים
 למכור יוכלו החברה שסוכני כדי

 מהלך זה היה בתערוכה. דירות
חודשים לפני שרק משום מפתיע,

ל במישרד־הבינוי התנגדו ספורים
 שוויינמן בטענה נופים, פרוייקט

המתאי האישורים את קיבל לא
 אינו והוא בשטחים, לבנייה מים

בקריטריונים. עומד
 הווילות לרוכשי הציעה נופים
 במתנה. פיאנו מכונית בשטחים

 במבקרים, עמום היה שלה הדוכן
 שביקר מומחה איש־מכירות אך

ש המכירות שהיקף טען במקום
קב היו ביותר. קטן הוא שם נעשו
לפני דוכניהם את שנטשו לנים

 לא שאיש משום התערוכה סיום
מציעים. הם מה אצלן! התעניין

 המיסים למשלם עלתה התערוכה
 דולר, אלף ממאה יותר הישראלי

 לירות. מיליון 4מ- יותר שהם
שמש להון־העתק יצטרף זה סכום

 השונים מישרדי-הממשלה קיעים
בשטחים. בהתנחלויות

מישפט
ה1בגפי מחכים

מעלה־אדומים) (כחנוכת לוי השר
דורש לכל מכונית

מאשמת כבוקר זוכו הס
 והכרקלימות רצח,7 גסיון

 נגדם הכיך7 מיהרה
,8נוסן בתביאישוס

הבוקר. כאותו
 בבית-המי־ היה טייבה כפר כל
 פסק- את לשמוע באו הם שפט.
 איחסן הכפר בני של בעניינם הדין

 אבו־ וקמאם סמרה טלאל מסארווה,
 כי בכך, נאשמו השלושה סעדה.

 לרצוח ניסו חודשים שמונה לפני
ב מסארווה, באסם בן־כפרם את

אקדח. יריות
 על- שהוגש כתב־האישום, לדברי

 פילפל, דרורה ד״ר התובעת ידי
 של הסימטות באחת באסם נסע

השלו לו ארבו שם בלילה, כפרו
 בשני מכוניתו לעבר וירו שה

הת לדברי עוזי. ותמ״ק אקדחים
 רקע על הרצח נסיון היה ביעה,

עבריי כנופיה בתוך סיכסוך של
הקורבן וגם התוקפים שגם נית,

וארוסתו אוסיימר חשוד
ימים עשרה במשך בגידה

 את קידר, יוסי פקד החוקר, בקשת לפי האריך בית־המשפט
 עורך־הדין ביקש כאשר אולם פעמים. שלוש אוסיימר של מעצרו

 התברר שהוגשו, הפורנוגרפיות התמונות את לראות לידסקי צבי
 הצעירה נראתה בתמונות באונם. מצלמים אין כאלה תמונות כי לו

 נועזות. בתנוחות עירומה שוכבת היא כאשר ומרוצה, מחייכת
הסניגור. טען החשוד,״ גירסת את מחזקות הללו ״התמונות

 אלפים 10 של בערבות אוסיימר את השופט שיחרר הפסח חג לפני
בישראל. לבקר ולא בטול־כרם להישאר עליו וציווה שקל,

 כתב- נגדו תגיש התביעה כי נאמר, בערובה השיחרור בעת
 כתב־האישום. הוגש לא היום עד אולם ימים, חמישה בתוך אישום

 על שהוטל האיסור ביטול את לבקש אפשרות כעת שוקל הסניגור
 במפעל כאן לעבוד להמשיך שיוכל כדי בישראל, לבקר אוסיימר
שנים. כמה כבר עובד הוא שבו לג׳ינם,

בה. חברים היו
״ לא או ״;שארים  שמונה ז

 עד עצורים השלושה היו חודשים
 לקיצם באו ואלה ההליכים, תום

ה הקריא השכם בבוקר השבוע.
 פסק־דין את קדמי יעקב שופט

 ועל־ידי על-ידיו שניתן הזיכוי,
 אוסטרובסקי־ ויקטוריה השופטת

 בית־המישפט נשיא בראשות כהן,
כהן. בנימין השופט המחוזי,

 ל־ מהקהל עלתה שימחה שאגת
 זוכו השלושה פסק־הדין, מישמע

אשמה. מכל
ב הקורבן, כי מצאו השופטים

 הראשי, עד־התביעה שהיה אסם,
 זיכו ולכן לאימון, ראוי בלתי הוא
השלושה. את

אר לא המישפחה שימחת אולם
העצי רצו כאשר רב. זמן כה

עצ לביתם, וללכת להשתחרר רים
 אותם והורידה המישטרה אותם רה

 כי התברר, לחדר־המעצרים. שוב
 שי- את לעכב ביקשה הפרקליטות

 כתב־ להדפיס שתספיק עד חרורם
 של בעבירות נגדם, נוסף אישום

וגניבת־רכב. שוד
 מהליך נדהם בכר עוזר הסניגור

 לברר מיהר הוא זה. בלתי־מקובל
הפר כי לו והסתבר מדובר, במה

 כתב־האי- את גם מבססת קליטות
 באסם, של עדותו על החדש שום

 ובלתי שקרן שנמצא העד אותו
הנשיא. הרכב על־ידי לאימון ראוי

ל שנית הנאשמים הועלו כאשר
 אבן־ארי, אריה השופט של אולמו

הסני הביע החדש, בתיק למעצר
 והשופט זעמו, את רם בקול גור

הנאשמים. את מייד שיחרר אומנם

ט ווול הדודגיד חכרתלי
סעדרד־דין; נזף שוסט
 כתי■ סוגי 7כ7 שסגה
:ירדשין. כתביעת המישסט

 בתל- השלום בית־המישפט שופט
 בפסק־דין קבע אילת, חיים אביב,

 בני־זוג של מכונית כי תקדימי
ב מקובל פמשק־בית חלק מהווה

 דעתו חיווה נשימה ובאותה ישראל.
 המטפלים מסוימים עורכי־דין על

בתיק־גירושין.
במודי בקצין־קבע הוא המדובר

 מאשתו. להתגרש ביקש אשר עין,
באמ הרבני לבית־הדץ סנה הקצין
ו שטנגר, חיים פרקליטו, צעות
 בתביעה תביעת־גירושין. הגיש
 המזונות ענייני את גם כרך הוא

 הנישואין מקשר הנובעים והרכוש
אשתו. ובין שבינו

 האשה, המכונית. עס נעלמה
 בר־ מנשה פרקליטה, באמצעות

המחו לבית־זזמישפט פנתה שלטון,
 סך על מזונות תביעת והגישה זי

 במקביל לחודש. לירות אלף 175
 לבית- תביעה בר־שילטון הגיש

 הרבני. ולבית־הדץ השלום מישפט
 בביודה- האשה ביקשה בו־זמנית

 יוצא כי בתל־אביב המחוזי מישפט
 על אחד צד במעמד האוסר צו

הרשו המכונית את להבריח בעלה
שי ממנה למנוע או שמו, על מה

זו. במכונית בלעדי מוש
 סגלסון אריה המחוזי השופט

 במעמד תישמע הבקשה כי קבע,
)50 בעמוד (המשך

2381213 הזה העולם


