
במדינה
משפט

רחק שד בית
 משקאות כמה

בדאדם? צריד כלי־בית וכמה
 החזיק כי בחשד נעצר ממנאי״רכב

 שם .היו כגנוב. החשוד רב רכוש בביתו
 כוסות כלי־בית, וידיאו, טלוויזיה,
 קצין. אמר צלחות,״ של ומערכות

 אהרון מהשופט, וביקש המישטרה,
 החשוד של מעצרו את להאריך פרוינד,

החקירה. המשך לשם
 אריה הסניגור טען אדוני,״ .אבל
 קבלות לו יש כי טוען .החשוד שרעבי,

 מהחנות החשמליים המכשירים עבור
 הכוסות את וכי אותם, קנה שבה

 חוקר המרכזית." בתחנה קנה והצלחות
 ואמר: השופט אל פנה המישטרה

 לא רווק של בבית ייתכן, לא זה .אדוני,
 אולי זה כזאת. בכמות כלי־בית נמצאים
 אבל לחנות, או למיני־מרקט מתאים

פרטי.״ לבית לא
 כמות על והצביע המשיך החוקר

 שנמצאה חריפים משקאות של גדולה
 ובו מיסמך לשופט הציג הוא בדירה.

 השופט הבקבוקים. כמות מפורטת
 .אדון הסניגור: את ושאל מבט בו העיף

 כזאת כמות בבית יש לך גם שרעבי,
 כי הודה הסניגור בבת״ משקאות של

 של גדולה כה כמות לו אץ אומנם
בביתו. חריפים משקאות

 נתקבלה בדירה שהיינו .בשעה
 .ומישהו החוקר, הצהיר טלפון,״ שיחת
 לקנות לחשוד שהתחזה לשוטר הציע
וויסקי." של שלם ארגז

 כעסק למישטרה נראה לא זה גם
רווק. מכונאי־רכב של לגיטימי

ימים. לשישה נעצר החשוד

פעמיים הזכה הסב
 שבה קטטה אסרי שגים ארבע
 עצמו הוא הואשם אבו, גשבר

קטמה באותה
 למראה האמין לא שמילוביץ איטו

 השליטה את איבד כי חשב הוא עיניו.
 .אינה שעדיין העברית השפה על

 אחרי שנים ארבע בפיו. טוב שגורה
 באפו נפצע ביריונים, בידי שהותקף

 הוגש לרחוב, הועפו התותבות ושיניו
 של תקיפתם על כתב־אישום נגדו

הביריונים.
 מבחינה גם בטוח היוד שמילוביץ
 הצעירים הגברים שני כי אובייקטיבית,

 שבית־ מכיוון אשמים, אותו שתקפו
 מהם אחד את הרשיע כבר מישפט
 חבלה הגורמת בתקיפה 1980 בשנת

 עצמו. מיקרה אותו על גופנית,
 לבית־ כעד אז ,הוזמן שמילוביץ
 ובית־ גירסתו, את סיפר המישפט,
 הוא כי בפסק־דינו קבע המישפט

 של גירסתם את ודוחה לו מאמין
 יוסף מהם, אחד האחרים. השניים
 בית־המישפט ידי על הורשע יעקובי,
ונענש.
 אחרי והחליט שטרח, זה הוא מי
 גם להאשים מקום יש כי שנים, ארבע

 היה לא לכך זוז בעבירה שמילוביץ את
 אלי לעורך־הדין פנה והוא תשובה, לו

 לבדוק ממנו וביקש מתל־אביב, כהן
התיק. את

 מצא כהן עורך־הדין איטית. נסיעה
 הורשע שבו בית־המישפט תיק את

 אינו כי קבע שהשופט בו ומצא יעקובי
 שלפיה יעקובי, של לגירסתו מאמין
 במשקוף נתקל כאשר שמילוביץ נפגע

 שתקף הוא יעקובי כי אלא מכוניתו,
 שיניו את והעיף אפו את שבר הסב, את

הכביש. אל התותבות
 איטית מנסיעה התחיל העניין כל

 הביתה בדרכו היה הוא שמילוביץ. של
 אחריו שנסע ויעקובי עבודה, יום אחרי
 התנועה בגלל אותו. לעקוף ניסה

 הצעיר הצליח לא יבנה, בכביש הסואנת
ביתו, ליד הסב האיט וכאשר לעבור.

 עליו התנפלו המכונית, נוסעי שני יצאו
והיכוהו.
 מייד התלוננו הצדדים שני

 גירסותיהם. את וסיפרו במישטרה
 רופא, תעודת גם קיבלה המישטרה
 נשבר, שמילוביץ של אפו כי שאישרה

 כן על נוספות. חבלות לו ונגרמו
 את לדין להעמיד המישטרה החליטה
 הרשיע בית־המישפט ואמנם, הצעיר.

אותו.
 ליועץ פנה כהן עורך־הדין

 כל את מצטט כשהוא המישפטי,
 עיכוב וביקש המיקרה, עובדות

 ואכן, שמילוביץ, נגד ההליכים
 מסיפור השתכנע היועץ־המישפטי

 הודעה לבית־המישפט שלח המעשה,
 ביטל, והשבוע ההליכים, עיכוב על

התביעה. את בית־המישפט

הבחנת על זומת
 מסוגלת המישטרה האס

 המראיינות חוקרות גס לעצור
זונות?

 ישבה ההרכב שבראש מאחר
 שכיהנה בן־עיתו, הדסה השופטת
 הזנות לחקר ועדה כראש בשעתו

 אברהם הסניגור חשב בישראל,
 אוזן־קשבת אצלה ימצא כי ריכטמן,

לטענותיו.
 שהורשעה אשה ייצג ריכטמן

 של בעבירה השלום בבית־מישפט
 בזנות, עיסוק כדי תוך לציבור מיטרד
 לחוק (ג) 215 סעיף לפי אישום

 צפו הם כי העידו שוטרים העונשין.
הירקון ברחוב המקום לעבר שעה כחצי

נשים. שלוש עמדו שבו בתל־אביב
 ניגשים גברים היו לפעם מפעם

 ודתה ואז הבחורות עם ומשוחחים
 היו מכוניות משתבשת. ברחוב התנועה
 מן לרדת נאלצים היו ואנשים נעצרות
 אחת כאשר הכביש. אל המדרכה
 הגברים אחד עם לחצר ירדה הבחורות

 של לקוחתו את עצרו השוטרים, ניגשו
 האחרות הבחורות שתי ואת ריכטמן
 הסעיף פי על כתב־אישום נגדן והוגש

דלעיל.
 כי ברור היה מהדוח. דוגמה

 בחודש המיקרה בעת היתה הנאשמת
 היא וכבדה. שמנה להריונה, השביעי

 עיסוק לשם במקום היתה לא כי טענה
 בסביבה במיסעדה אכלה אלא בזנות,

 חברותיה שתי את פגשה ואחר־כך
איתן. לשוחח ועמדה בזנות, העוסקות

 אח קיבל לא השלום בית־מישפט
 לשלושה ונדונה הורשעה היא גירסתה.

 ריכטמן וקנס. על־תנאי מאסר חדשי
 לשופטת והסביר ההרשעה על עירער

 של הדוח את קרא כאשר כי בן־עיתו,
 מן שחלק מצא הזנות, לחקר הוועדה

 הזונוח את לבקר נהגו המראיינות
 ״אב שם. אותן ולראיין עבודתן, במקום

 עבודתו כדי תוך מהן אחת עוצרים היו
 מיטרו מהווה שהיא אותה ומאשימים

 הצדקד היתה האם לציבור,
 אולב הסניגור, שאל להרשעתהז״

 להתייחג סרבה בן־עיתו השופטת
 ל> כזו מראיינת כי ואמרה זו לדוגמה

נעצרת. היתה
 אולב נדחה, ההרשעה על העירעור

 שירותי לתסקיר נדחה גזר־הדין
המיבחן.

קווארט שופט
בלישכה דיבורים

 השופט כי ביקש הוא הנאשם. של
 את ויפסיק עצמו את יפסול קווארט

בתיק. הדיון
 בשבת כי דגני, סיפר בתצהירו

 ברחוב אשתו עם טייל המישפט שלפני
 התובעת את ופגש בתל־אביב דיזנגוף

 לשלום. אותה בירך הוא נקדימון. זהבה
 ספק כל שאין לו אמרה שוחחו, כאשר

 עם דיברה שהיא מאחר בדין, יורשע כי
 כל את לו וגילתה בלישכתו השופט

דגני. של הפלילי עברו
 את בשבועה לאשר הסכים הנאשם

 ונחקר דוכן־העדים על עלה תצהירו,
 סיפור את וסיפר חזר הוא דבריו. על

התובעת. דיברי ואת הפגישה

שיפור, איו ^
טעות יש

 נקדימון זהבה התובעת 8 ץ
 כי וסיפרה דוכן־העדים על ^עלתה

 שהיה ומכיוון מעולם. דברים היו לא
 עדיין זכרה שעבר, השבת ביום מדובר
 וגילתה שעות, באותן היתה היכן היטב

 כלל היתה לא כי לבית־המישפט
 ברעננה. חברים בבית אלא בתל־אביב,

 עם נפגשה לא מעולם כי העידה היא
 ולא המישפט, לצורך בלישכתו השופט
 של הפלילי עברו את לו גילתה

הנאשם.
את לפסול עליו שאין פסק השופט

 גירסתה את מקבל שהוא מכיוון עצמו,
 לא שמעולם לו וידוע התובעת, של

 הנאשם על כלשהם דברים לו סיפרה
 להמשיך החליט הוא בלישכתו.
במישפט.
 תל־אביב, מחוז שפרקליט מכיוון

לפ נסיון זה במעשה ראה שדר, אהרון
 הפוגע מעשה המישפט, באשיות גוע

 המישטרה כי ביקש ובתובעת, בשופט
 את חקרה המישטרה בעניין. תחקור

 זוג את וגם התובעת את הנאשם,
 בשבת. בילתה שאצלם החברים

 הוחלט האלה העדויות בעיקבות
 על דגני נגד נוסף כתב־אישום להגיש

 תצהיר־שקר, מסירת עדות־שקר,
הליכי־מישפט. ושיבוש
 המעשה חומרת את להדגיש כדי

 עם הפרקליטות, ביקשה בעיניה,
 דגני כי החרש, כתב־האישום הגעת
 במישפטו. ההליכים תום ער ייעצר
 מקום מצא לא ולך דויד השופט אולם

הנאשם. את ושיחרר זאת לעשות
 יצליח כי דגני חשב אומנם אם
 על־ידי המישפטי מצבו את לשפר

 נראה התובעת, עם הפגישה על הסיפור
 נותר הראשון מישפטו מאוד. טעה כי

 נמשך והוא קווארט, השופט של בידיו
 במישפטו התובעת את כרגיל. שם

 גם וזכה ולהקניט, להרגיז הצליח
 שהוגש נוסף, חמור בכתב־אישום

בתל־אביב. המחוזי לבית־המישפט

מזימת״
השופט

̂והתובעת
 רבה חומרה ייחסו פרקליטות 

 את לסיים דגני ארנון של }■לנסיונו
 בקשת מאז פרטיזני. באופן המישפט
 אבו־חצירא אהרון השר של סניגוריו

 ויקטוריה השופטת את לפסול
המילים בגלל אוסטרובסקי־כהן

 ממעביד, גניבה של שונות בעבירות
 כבר מתנהל מישפטו ומירמות. זיוף

 שמואל השופט לפני שנה כמעט
 בתיק, העידו כבר רבים עדים קווארט.
 וההגנה ראיות־התביעה ופרשת

היו אמורים שעבר בשבוע הסתיימה.

נקדימון תובעת
בדיזנגוף פגישה

 בפרקליטות רגישים הזה", ״הטיפוס
כאלה. לגסיונות

 על־ידי דגני, נאשם בכתב־האישום
נקדימון, זהבה הוותיקה התובעת

בתיק. בסיכומיהם להתחיל הצדדים
 להפתעת המישפט, בבוקר אולם

 משה הסניגור, רגליו על קם הכל,
תצהיר לבית־המישפט והגיש רימל,
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