
 גם חשבון־נפש של שגה למדינה 40הי שנת היתה בלתי־צפוי באופן
מחש ועודרו השנה במשך נידונו ומוות חיים של עניינים בבתי־המישפט.

 ספיח - החודש להסתיים עומדת טאבה בוררות ודאגה. נוקבות בות
מצריים. עם לשלום מוזר

 של ועתידה ובגורלה ההורים בזכויות דן השנה, של שלמה" ״מישפט
 תגדל והאם קרוליין־ברונה, שייכת למי השאלה וחיננית. קטנה ילדה

 בתי' את העסיקה הרחוקה, בבראזיל אי כיהודיה ישראל במדינת
 בית־המישפט נדרש בשאלה להחליט כדי הקהל. דעת ואת המישפט

רקמות. לבדיקת המומחה פרופסור של מדעית לחוות-דעת
 וכמה כמה השנה נידונה בכבוד חייו את לסיים האדם של זכותו גם

 להם להניח שביקשו ובני״מישפחתם, חולים של בעתירותיהם פעמים,
מלאכותי. באופן חייהם את להאריך מבלי למות
 ולשאת אחריות עצמם על לקחת המעורבים כל של חששם בלט כאן גס

 כאלה; בהחלטות להתערב ששו לא בתי־המישפט למעשה. בתוצאות
תקדים. יקבע הוא ואולי העליון, בית־המישפט לפני כעת נמצא העניין

סני תון גו מ
 ה־ הקצין של הפלילי ישפטו *ץ

 הסתיים נאפסו, עיזאת ^*/צ׳רקסי,
 הצלקות אבל שעברה, שנה בסוף אמנם

 והחקירות המישפט בשיטת שהותיר
מסק פורסמו כאשר השנה, רק התגלו
 של בראשותו ועדת־החקירה של נותיה
 לשעבר, העליון בית־המישפט נשיא

לנדוי. משה השופט
 בבית־רין נאפסו הורשע 1980ב־
 בגידה, של החמורות בעבירות צבאי,
 נידון הוא לאוייב. ועזרה חמור ריגול

 מישפ־ מאבק אחרי שנות־מאסר. 18ל־
 ב־ עירעורו לבסוף הגיע ממושך, טי

בירוש העליון לבית־המישפט 1987
 ההאשמות מכל נאפסו זוכה שם לים.

הללו.
 פי על הורשע, עיסקת־טיעון עקב

מסמכות חריגה של בעבירה הודאתו,

עבי על המדינה. ביטחון סיכון כדי עד
 סיים אותן מאסר, לשנתיים נידון זו רה

 שוחרר הוא לכן. קודם רב זמן לרצות
מבית־הכלא. מיד

 נאפסו של חקירתו בעת כי התברר
 חריגים מעשים נעשו השב״ב, על־ידי
 ונפשי, גופני לחץ נגרו הופעל וקשים.

 ויעלילו אשתו את יאנסו כי עליו איימו
הכ חוקריו הומו״סכסואל. שהוא עליו
הש כי הצבאי בית־הרין לפני חישו

 את להשיג כדי כלשהו בלחץ תמשו
הודאתו.

 הורה נאפסו, של מישפטו סיום עם
 חריש, יוסף לממשלה, המישפטי היועץ
 נאפסו. של חוקריו נגר בחקירה לפתוח

 ועדת־ להקים הממשלה הורתה בבד בד
 שיטות־ את שתחקור ממלכתית, חקירה

השב״כ. של החקירה

 השופט של בראשותו החקירה, ועדת
ו חופי יצחק גם השתתפו שבה לנדוי,
בנובמ עבודתה את סיימה מלץ, יעקב

 פורסמו. ממסקנותיה וחלק ,1987 בר
 16 במשך ,1971מ־ החל כי התברר

 שיטות־חקירה בשב״ב נהוגות היו שנה,
השתמ החוקרים בעליל. בלתי־חוקיות

אלי והפעילו וגופני, נפשי בלחץ שו
החשו על פסיכולוגיות ותחבולות מות
דים.

 לסחוט היתה הללו השיטות מטרת
 להרשיעם כדי החשודים מפי הודאות

 איר־ על מידע מהם להוציא וגם בדין,
וכר. צפויים פיגועים גוני־טירור,

 באשמתם הנאשמים כפרו כאשר
 ההודאות כי וטענו בתי־המישפט, לפני
 חוקרי עלו ובעינויים, בלחץ מהם נגבו

 כל והכחישו דוכן־העדים על השב״ב
 נוהג נפשי. בלחץ או באלימות שימוש

 ל־ הפך לבתי־המישפט, שקרים של זה, 8
השב״ב. חוקרי אצל נורמה £

הש חוקרי כי קבעה ועדת־החקירה ח
 ולא פטריוטיות מתוך זאת עשו ב״כ ג

 על לב. בתום נהגו וכי סאדיזם, מתוך
פלי לדין העמדתם על המליצה לא כן

לי.
 לשקר הצורך את בעתיד למנוע כדי

 ועדת־החקירה אישרה לבית־המישפט,
מיוח חקירה שיטות מיספר והכשירה

 שיטות כה. עד מותרות היו שלא דות,
 ורק אך ניתן זה היתר פורסמו. לא אלה

 פלסטינים. החוקרים השב״כ, לחוקרי
 ל־ מותרות אינן אלה שיטות־חקירה

 עבריינים החוקרת מישטרת־ישראל
פליליים. ופושעים רגילים

 כספי פיצוי מהמדינה תבע נאפסו
 לא על בכלא שישב הרבות השנים על

 מהיועץ־המישפטי דרש וכן בכפו, עוול
ביני חוקריו, את פלילי לדין להעמיד

 מנוהל שחרגו על גינוסר, יוסי את הם
ה לבית־הדין ששיקרו ועל החקירות

 להעמידם סירב היועץ־המישפטי צבאי.
לדין.

תשר
 של סניגורו פנה השנה, בפברואר

 בעתירה הדר, צבי עורך־הדין נאפסו,
 וביקש לבית־המישפט־הגבוה־לצדק,

 פלילי. לרין החוקרים את להעמיד
 הבג״ץ החלטת ניתנה השנה באוגוסט

בענייו•
נתגי־ שושנה ברק, אהרון השופטים

 הם העתירה. את דחו בך וגבריאל הו
 ועדת־החקירה החלטות פי על כי קבעו

 על לרין החוקרים את להעמיד אין
 כי לפנינו נטען ״לא בעבר. מעשיהם

 מניע מתוך פעלו העותר של חוקריו
 לעצמם." הנאה טובת השגת של אנוכי

 השב״כ, חוקרי יתר כדין דינם כן ועל
לדין. יועמדו לא כי קבעה שהוועדה

 התרבו האינתיפאדה, תחילת מאז
 השב״ב. וחקירות הצבאיים המישפטים

 מהוועדה החוקרים שקיבלו ההיתר
 כעת עומד וגופני, נפשי לחץ להפעיל
 אינטר־ אמנסט׳ דו״ח יומיומי. במיבחן
 על עצירים של רבות ותלונות נעויונל

 ונפשיות, גופניות ופגיעות התעללות
לנדוי. וערת המלצות אחרי גם נמשכים

 דט־ ג׳ון(״איוואן׳׳) על השגה הוטל שנה, 25 אחרי ראשון, עונש־מוות
 אם מטרבלינקה. האיום איוואן הוא סי קבע שבית״המישפט יאציוק,

הגרדום. על דמיאניוד, יעלה בעירעור, זאת ישנה לא העליון גית״המישפט
 וענונו, מרדכי של גמישפטו הועלה גרעינית שואה של האימים חזיון
 או ובוגד מרגל וענונו היה האם שנות״מאסר. 18ל־ השנה בתחילת שנידון

הדיעות. חלוקות עדיין פסק-הדין אחרי גם המוסדז איש היה שמא
הש ״פרשת שכונה מה משבר. לפני השנה עמדו עצמם בתי-המישפט

 המישפט מערכת על כאיום השנה בתחילת נראה בבתי־המישפט" חיתות
 גדול כה אינו לבתי׳המישפט הנזק כי התברר השנה במהלך הישראלית.

שחששו. כפי
 עצמית, להגנה מישמדתם, על העומדים חיילים, של זכותם סוגיית

אלמוג. רוני המדינה, של הש״ג של במישפטו נבחנה
באמ לחקור היתר לנדוי ועדת על-ידי השנה קיבלו שרותי-הביטחון

 עוד ניתן ההיתר פורסמו. לא מדוייקים פרטים וגופני. נפשי לחץ צעות
רב. שימוש בוודאי בו נעשה מאז האינתיפאדה, תחילת לפני

במדינה. בתי-המישפט על גם עברה ומכאיבה קודרת קשה, שנה

הגילשונים״ ״ליל של הש״ג אלמוג: רוני

ת ה3רוו  למו
ד ע אראנו ב

 הש״ג אלמוג, רוני של ישפטו̂ 
ל ל מ או ה  מטפל מליל־הגילשונים, ^/

 המדינה ושל צה״ל של קיומית בבעייה
 חייב מתי ומוות. חיים של בעייה כולה,
 רשאי הוא והאם חייו את להקריב חייל

מסכנה? להימלט
 הש״ג רק גיבור, מחנה חיילי מכל
 בן־אליעזר, עופר סרן והקמב״ץ, אלמוג

מפ בית־דין־צבאי. לפני לדין הועמדו
 וכמה אחר לתפקיד הועבר החטיבה קד

 מהמחנה אלמוג עם יחד שברחו חיילים
מישמעתי. לדין הועמדו
 צעיר התפרץ 1987 נובמבר בסוף

 ני־ למחנה בגילשון, שהגיע פלסטיני,
 אלמוג, הש״ג קריית־שמונה. שליד סר

 את מצא קורה, מה הבין ולא הוזהר שלא
 רימון וראה תמ״ק באש לפתע עצמו

עיניו. לנגד מתפוצץ
 חיילים חמישה להרוג הצליח התוקף

 גם שנהרג לפני אחרים כמה ולפצוע
הוא.

 של אביו פנה המיקרה לאחר מיד
 כי ואמר באמצעי־התיקשורת אלמוג

 כאשר הנכון המעשה את עשה בנו
 לשווא. הקריבם ולא חייו את הציל
מחלוקת. עוררו דבריו

 באשמת לדין והועמד נעצר הש״ג
 מחפיר, מעשה ועשיית משמרת נטישת
 ביותר החמורות מהעבירות שתיים

 הכולל שעונשן הצבאי. השיפוט בחוק
שנות־מאסר. 25 הוא

 שהיה בן־אליעזר, סרן הקמב״ץ, גם
 צבאי. לדין הועמד הערב, באותו תורן
הפרקלי עם עיסקת־טיעון עשה הוא

 על־תנאי, מאסר שנה לחצי ונידון טות,
הצ הקצין סגן־מישנה. לררגת והוררה

עשה. וכך צה״ל את יעזוב כי היר
 אבי עורך־הרין אלמוג, של סניגורו

 הוא ההאשמות. בכל בשמו כפר אורן,
 המומחה את דוכן־הערים על העלה

על שסיפ- מילשטיין, אורי הצבאי ן

 כאשר צה״ל, של בעברו שונים מיקרים
 מישמרתם את נטשו בכירים מפקדים

אומץ־ליבם. את רקות לכמה ושכחו
 רוכן־הערים על עלה עצמו הנאשם

כא היריות, של רגעי־האימה על וסיפר
עושה. הוא מה ירע ולא הלם נתקף שר

וני ההאשמות בשתי הורשע אלמוג
 שנה ועור בפועל, מאסר וחצי לשנה חן

הצב בבית־הדין תנאי. על מאסר וחצי
 של עירעורו נדחה לעירעורים, אי

הש״ג.
 יקבע בית־מישפט כי ביקש הסניגור

 של והיסודית הבסיסית הנורמה את
 לחייל עומרת מירה איזו ער צה״ל,
 טען גם הסניגור העצמית. ההגנה זכות
 מעשה על חייל לשפוט ניתן שלא

 פתאומית באש ניצב כאשר שעשה
 וכאשר מוקדמת אזהרה בלי ומפתיעה,

בהלם. נתקף

חשוון
 כי אמר שמיר, יצחק ראש־הממשלה,

 ליל־הגיל־ בגלל החלה האינתיפארה
 התגאו הפלסטינים כי אמר הוא שונים.
 התוקף של המוצלחת בפעולתו כל־כך
בעקבו ללכת שהחליטו ניסר, במחנה

תיו.
 ראש־הממשלה צורק אם ברור לא

 מישפט כי ברור אבל שלו, בניתוח
 קיומי עיקרון עוד השנה העמיד הש״ג

 קיימים האם במיבחן. המרינה של
 אמונה ולחימה, גבורה רוח בצה״ל

 שמא או ורגש־התנדבות, באידיאלים
 שעונש מישפטית, חובה רק קיימת

החיים? את להקריב בצידה,
 למות שטוב חשב טרומפלדור יוסף

 מתוך זאת עשה הוא אבל ארצנו, בער
 לא אלמוג רוני חופשי. ורצון בחירה
 עליו שהוטלה בחובה לעמוד הצליח
ונענש. החוק, על־יר*
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