
המו־ הקלים ומהעונשים הדתיים מהתפרעויות דתיים בין והמילחמה דומים, למעשים אותם
הפרטיזניות פעולות־הגמול בכמה עליהם. טלים בשנה חדשות לפסגות ותגיע תגבר לחילוניים

בתי־כנסת. כמה נפגעו מורת־רוחו את הביע כבר החילוני הציבור הבאה.

במכונית היושב פרס שיסשן של ידו לוחץ בלס דוידבירושלים שרופה אוטובוס תחנת הקורבן:

האטו השוק מעיירות תמוז:
 מהווה האינפלציה לתקופת יזבורת ף*

 דויד המיסתורי איש־העסקים של ^מישפטו 1
 מוכר, ובלתי אלמוני שהיה התמיר, הגבר בלם.

 כי שהתברר אחרי לכוכב־תיקשורת, לפתע הפך
 לה חייב ונשאר מהתק״ם גדולות הלוואות קיבל

רבים. כספים
 הם הגדולים שהמפסידים העובדה למרות

 למישטרה תלונה הגישו לא הם התק״ם, קיבוצי
 כאשר דווקא התפוצצה הפרשה בלם. נגד

 למוסדות תלונה, הגיש פז נחום בשם קיבוצניק
 אחד עינבל, לזי נגד התק״ם, של הפנימיים

 של הכלכלית הזרוע כספים, אש־ת מראשי
מבלס. שוחד קיבל כי הקיבוצים,

 לי" דויד חבר״הכנסת של בראשותו ועדה,
 של משנה יותר אחרי ורק בפרשה, חקרה באי,

 כתב־ דבורין פנינה התובעת הגישה חקירות
 עניינים המפרט כתב״האישום, בלס. נגד אישום

 למיש־ הפך לבן, צווארון עבירות של שיגרתיים
 וקינטורים. מריבות שינאה, מלא עקרוני פט

 אהרון השופט החליט ממושך מאבק לאחר
תום־ההליכים. עד במעצר בלם את להשאיר ברק

 נגד חדשים תיקים פותחת החלה המישטרה
 כדי בבתי־המעצר מתךשוחד על תיקים בלס,

 של נהגו נגד תיק יותר: טובים תנאים להשיג
ו כעורו־דין שהתחזה על קלאום, אייל בלס,

 נסיון בדבר תיק וכן ושוטרים. סוהרים שיחד
לשר־המישטרה. מבית־הסוהר הברחות־מיכתבים

 לפני נובמבר, בחודש להיפתח עומד המישפט
 עסוקים בינתיים אבל ברמן. שושנה השופטת

 ויי־נ־ ויעקב ויינשטיין יהודה הסניגורים
ו העולות בלס, בתיק החדשות בפרשיות רוט
כפיטריות. צצות

 גם כתב־אישום הפרקליטות הגישה לאחרונה
 קבלת של בעבירות התק״ם, איש עינבל, לזי נגד

בארצות־הברית כרגע נמצא עינבל מבלס, שוחד

עקרוני מישפט בלס: דויד
 שמדינת־ישראל או למישפט, יגיע אם ברור ולא

מארצות־הברית. הסגרתו את לבקש תצטרך
 בתי־המישפט החלו האפור השוק בנושא

 גופים הבנקים. נגד אזרחיות תביעות גם לשמוע
 בהסתמכם האפור, בשוק הלוואות לבנקים שנתנו

 תובעים לכאורה, הבנקים שהעניקו ערבויות על
 מיליוני ומבנק־לאומי המזרחי מבנק היום

דולארים.

השב״כ אנשי ־3םם אוטובוס אב:
 אוטובוס פרשת רודפת קדמונית, קללה ^
 כל ואת הישראלי מערכת־המישפט את 300 ^
 התייחס שעברה בשנה בה. מעורב שהיה מי

 הצבאי למישפט במישפטי־השנה העולם־הזה
 שבה הסודיות את וגינה מרדכי, ליצחק שנערך
זה. בתיק המשפטיים ההליכים התנהלו

 והיא הפרשה, הסתיימה טרם כי התברר השנה
 המישטרה הציבור, את להעסיק כנראה תמשיך

נוספת. שנה ובתי־המישפט
 של הענשתם את למנוע כדי כי התברר כאשר

 הש־ ראש עשה ,300 באוטובוס רוצחי־החוטפים
 בגדר שהם שונים, מעשים שלום אברהם ב״כ,

 כמה עוד בכך ושיתף הליכי־מישפט, שיבוש
חדשה. תאוצה לתפוס הפרשה התחילה מפקודיו,
 דרש זמיר, יצחק הקודם, המישפטי היועץ
 העניין הפרשה, את ולברר האשמים את להעניש
 פרס שימעון של להתערבותו וגרם הסתבך

 השב״כ אנשי שלושת המישפטי. היועץ ולהדחת
כדי לבג״ץ עתירה הגישו הפרשה את שפתחו

 זאת עם ויחד מהשב״כ, פיטוריהם את למנוע
 את לפתור הרצוג, חיים נשיא־המדינה, שוכנע
 שב״כ אנשי לשלושה מתן־חנינה על־ידי הפרשה
ההליכים. בשיבוש האשמים אחרים,

 בפעם חדשה. מיידית להתפתחות גרם הדבר
 עותרים של רב מיספר הגישו בישראל הראשונה

 הנשיא, שנתן החנינה את לבטל לבג״ץ בקשה
 מיש־ שאלות בסמכות. שלא ניתנה כי ולקבוע
 אם לברר כדי עלו וחדשניות מעניינות פטיות

 הורשעו שטרם לאנשים חנינה לתת הנשיא יכול
כתב־אישום. נגדם הוגש לא ואפילו בדין,

 העתירות את לדחות בג״ץ החליט ברוב״דיעות
 סמכותו. בתחום פעל הנשיא כי וקבע הללו,

 הכריז חריש, דם!? החדש, היועץ־המישפטי
 לחקור תמשיך המישטרה כי בבית״המישפט

 הם נוספים עבריינים יתגלו אם וכי בפרשה,
לדין. יועמדו

התפתחויות. לשתי הביאה הבג״ץ החלטת

 והנשיא חנינה, וביקשו פנו נוספים שב״כ אנשי
 הפרשה. את לחקור החלה והמישטרה להם, נעתר

 ראש־הממ־ ממלא־מקום את גם חקרה המשטרה
סתירות נמצאו כי ונמסר שמיר, יצחק שלה,

 ראש־השב״ב של עדותו ובין שמיר של עדותו בין
 מה הרבה עוד יש כי נראה שלום. אברהם לשעבר,

 תמשיך בוודאי והיא העגומה, בפרשה לברר
הבאה. בשנה גם המדינה את להעסיק

השיכורים הנערים דקירות אלול:
 ייחדה השגה של האחרונים החודשים ת̂ 

ה ע פ תו  בסכינים, בני־נוער דקירות חדשה: ל
 לא מעולם שיכרות סיכסוכי־שיכורים. רקע על

 לשתות נהג בישראל והנוער יהודית, תכונה היתה
 המאורעות אולם אלכוהול. ולא קולה קוקה

 חל כי מעידים לבתי״המישפט שהגיעו האחרונים
זה. בנוהג שינוי

 קולנוע־דן ליד התרחש הראשון המיקרה
 ריקודים כמועדון המשמש מקום בתל־אביב,
 גיל הנער נרצח כחודש לפני לבני־נוער.
 בערב־ הקולנוע ליד בדקירת־סכין אלעזרום

 נוער, חבורות שתי בין התחילה הקטטה שבת.
 נער הקטטה. בעת שיכורים היו הנערים כי ונטען

 אלי נוסף, וחשוד ברצח, כחשוד נעצר 14 בן
הוא. גם נעצר מכרם־התימנים, ,20 בן מלכה,

 כפר אך בקטטה, השתתף כי הודה מלכה
 בגלאי־שקר. להבדק סירב הוא הרצח. באשמת

 שנוקה לאחר שוחרר זיידנברג, עדי נוסף, נער
 שנציג־המישטרה העובדה למרות ברצח, מחשד

 בגלאי־ בדיקה בעת פעמיים שיקר הוא כי טען
שקר.

 אלעזרוב כי העלתה הפאתולוגית הבדיקה
אנשים בידי סכינים, שני של מדקירות נהרג

 אחד סכין רק מצאה שהמישטרה בעוד שונים,
 הדקירה את דקר מי גרור לא כרגע הרצח. במקום

הקטלנית.
 נער נפצע בקולנוע־דן הרצח לאחר שבוע

 גם בחיפה. בקריית״ים סויסה מייק בשם
 אחרי שיכורים היו הנערים כי התברר זה במיקרה

 כי בחשד נעצר 15 בן נער בקבוק־וודקה. ששתו
 כי למישטרה מסר בעצמו הנפצע סויסה. את דקר

ל שרצה מכיון בקשתו, על־פי נגרמה הפציעה
לו. חשובה היא כמה לחברתו הראות

 נערים כי הוא הללו המיקרים לשני המשותף
 ומשתמשים סכינים בכליהם נושאים 15־14 בגיל
 כי הוא שהתגלה השני הדבר חבריהם. נגד בהם

 פאבים יש וכי לשוכרה, לשתות החלו בני־נוער
אלכוהוליים. משקאות להם המוכרים ובתי־קפה

 של קיומו על איש כמעט ידע לא היום עד
ל אלכוהוליים משקאות מכירת האוסר החוק

 פאב נסגר בקריית״ים המיקרה בעיקבות קטינים.
 לאחר נפתח אך לנערים, משקאות שמכר מסויים

 קולנוע־ זאת. לעשות שלא הוזהר כאשר קצר זמן
 הוא גם נפתח אך מינהלי, בצו נסגר בתל־אביב דן

מחדש.


