
כנציוני אסיר
איכזבז הפרקליט

 בית־המשפט בפני דינו בירור בעת משפטי
בתל־אביב. המחוזי

ה אחד הוא!״ לא פרצתי, ״אני
 היתד. בנציוני בפרשת ביותר המוזרים דברים

 מיום שבוע עבר לא נשבר. בה המהירות
הוד כבר נמצאה המשטרה ובידי תפיסתו,

 160ל״ בפריצה שהודה האיש, של אתו
 בבית־המשפט שנים. ארבע במשך דירות,

 עונש קיבל זו, הודאתו על בנציוני חזר
 להבדיל זה, אחר בזה מרצים אותו כולל,

ש מיקרי־הפריצה כל על חופף, מעונש
בהם. נאשם

 שלוש לפני הודאתו כי בנציוני טוען עתה
 מצד בלתי־חוקי לחץ בהשפעת באה שנים,

 מביא הוא לדבריו, כסימוכין המשטרה.
 עדים שני של עדויותיהם את במיכתב־בקשתו

 על נגדו, שהוגש נוסף במשפט שהעידו
 בשעת שתפסוהו השוטרים את לשחד נסיון

הו מחוטר זוכה בו משפט, באותו מעשה.
״הו סימן־טוב: אלברם האסיר העיד כחות,

 ביקש התובע אבל פריצות, בכמה דיתי
 שבתיקים אמר נגדי. תיקים כמה לבטל
 ביצעתי אלה בתיקים בנציוני. נחשד אלת
 הייתי בנציוני, לולא הפריצות. את אני

 עוד נגדי ביטלו אחר־כך התיקים. על נשפט
תיקים.״ 40

 מפיו באה משפט באותו נוטפת עדות
ל שנעצר סנדרוביץ, חיים השוטר של

בהרצ הבאנק שוד בביצוע כחשוד אחרונה
 בעת בנציוני את שליווה טנדרוביץ, ליה.

 העיד פרץ, אליהן הדירות את לזהות שהובל
ש דורש שהחוק בעוד הזיהוי. צורת על

ש הדירות אל יגש בעצמו ההודאה בעל
 נערך אותן, ויזהה לדבריו, פרץ, אליהן

זו: בצורה סנדרוביץ של לדבריו הזיהוי,
ב יושב בנציוני נשאר ההצבעה, ״בעת
 על ומצביע יורד היה ושוטר מכונית,

המקומות.״
נימו אולם צדקן״ משפט ״למען

חו למשפט להביא כדי בהם אין אלה קים
 רציני נימוק בנציוני משמיע בבקשתו זר.

הכ משפט באותו ״פרקליטי טוען: יותר,
 תפקידו במילוי התרשל במתכוון, אותי שיל

וחסרת־תקדים.״ מדאיגה במידה כסניגור
 פרקליטו, אותו ייצג בנציוני, של לדבריו
 במשפט, רק לא גינצברג, צבי עורך־דין

 משא־ ניהל הוא אזרחיים. בענינים גם אלא
 של עסקיו כל את וערך נושים עם ומתן

בבקש בנציוני, טוען מעצרו. אחרי בנציוני
 כבר כספים הוצאת תיכנן ״הסניגור תו:

 ולכן הסניגוריה, ללמוד הראשונים בשלבים
 שלא היה יכול לא כסניגור שרותו כל

מלכתחילה." מכשיל שרות להיות
פרק זה שהיה טוען בנציוני כי מסתבר

 בהם התיקים בכל להודות לו שיעץ ליטו
הע כדי־כך ותוך המשטרה, אותו האשימה

שהגי בנציוני, מכספי כספים לרשותו ביר
 מסר לא המשפט. ניהול כדי תוך לידיו עו

 של אשתו חתימת את זייף ואף חשבונות,
קבלות. על בנציוני

 משפט נגדו לקיים בנציוני מבקש לפיכך
 כל נגדו הוכחה לא כי יטען בו חוזר

הובאו זו בבקשה כי בטענו שהיא. עבירה

 לו ידועות היו לא אשר חדשות ראיות
תוצ את לשנות והעשויות המשפט, בזמן
לטובתו. המשפט אות

 חדשות עובדות לשפוט מתגלות כאשר
 במשפט מועלות היו שאילו למשפטו, בקשר

 המשפט את לשנות לדעתו, היו, עשויות
 משלושת אחד לבקש הוא יכול לטובתו,
 משפט או מאסר הפחתת חנינה, הדברים:

חוזר.
 משה בנציוני, של החדש פרקליטו כשנשאל

 ולא חוזר משפט לבקש בחר מדוע קשת,
 בחנינה, רוצה אינו ״בנציוני השיב: חנינה,

שמו.״ לטיהור צדק במשפט אלא

תל־אביב
המד הלח□

 בכיכר להולכי־רגל, מינהרת־המעבר כריית
 כידוע, נועדה, בתל־אביב, אדום, דויד מגן

 הסתבר השבוע, העיר. תושבי סבל על להקל
 רב לסבל לגרום עשויה הכרייה עבודת כי

 פקקי- של יחסית קטנה מאי־נעימות יותר
תנועה.

 בתל- שמשטרת־התנועה שעה החלו הצרות
שוט מאות המיבצע בתחילת שגייסה אביב,

 חסדי־ התעבורה על לפיקוח והליקופטר רים
 יותר שוב מעתה כי הודעה פירסמה רה,

 הכרייה בשטח סחורות, לפרוק למחלקי־מזון
 למכוניות היה אסור בה — וסביבתה

להיכנס. בלתי־ציבוריות
וה הלחם מחלקי עשרות הופתעו למחרת,

 כששוטרי־ העבודות לאיזור שפנו חלב׳
 לרחובות לסטות במפגיע מהם דרשו התנועה
 ל- שניכנסו מכוניות־אכפקה, כמה צדדיים.

 אף בכך, ירגישו שהשוטרים מבלי איזוד
 ה־ של מצדם יותר נרשעת לתגובה זכו

טראפיקים.
 תל- מחלק־לחם ,60 חיים, גורמן מספר

 מותר שעתה בעתון ״קראתי ותיק: אביבי
 למחרת, מיטען. לפריקת באיזור לחנות
 שלי הטנדר את החניתי בבוקר, 7 בשעה

 אלה ולחמניות מאחר לחמניות. לפרוק כדי
 הבאים לכריכי־התלמידים בעיקר, מיועדות,

 המיטען את לפרוק שעלי ברור לבית־הספר,
בבוקר. 8 לפני

 סבורה, ״המשטרה עוגית." ״שיאכלו
מכפר דקות כעבור כשחזרתי, אחרת. כנראה,

זו עבודה עם לגמור תמיד נחפז אני כי —
 טנדר על־ידי נגררת מכוניתי את מצאתי —

 השוטר ענה והסברי לטענותי משטרתי.
 את לטבל אוכל כי ולעג, בצחוק הגורר,

מש וסמל ריב, התפתח במשטרה. המכונית
 העלבת על תיק נגדי לפתוח איים פרה

בידי,״ ניכר כשהפסד נרגז, הסתלקתי, שוטר.
מכו מתלקי־המזון. לרוב היה דומה נסיון
 למה בניגוד טענו, השוטרים נגררו; ניותיהם
 מותרת חלוקת־המזון כי בעתונות, שפורסם

.11,30ל־ 9 שעד. בין רק
 לדון מחלקי־מזון מספר התכנסו השבוע,

הכר ההצעות: בין נימרצים. צעדים בנקיטת
מאוכלו למנוע העשוייה שביתת־חלוקה, זת

 לחם, של סדירה חלוקה תל־אביב מרכז סיית
 הנהגים אחד אמר טריים. וירקות חלב דברי

 בעיני פחות חשוב האוכל ״אם הממורמרים:
 את שישאו — השרות מנסיעות המשטרה

 שיאכלו — לחם להם יהיה לא התוצאות.
עוגות.״

הווי
 תבע בירושלים, :מכוניות כעלי צער

ש טוס של בעלו למשפט־פיצויים בעל־ג׳יפ
 ולנוסעיה לה לדבריו, גרם, במכונית, בעט
 ב־ : קור אחר כן־אדם . . . חמור נזק

 בית־ של הקוף מכלובו נמלט עת חצור,
 במצוד־ המשטרה פתחה המשק, של הילדים

 מראה על מדוייקות הנחייות קיבלה ענק,
שוט עשרות גייסה החיה, של והתנהגותה

 או כקבוק . . . בידה חרם העלתה רים,
 של שומר־לילה נעצר באשקלון, :מוות
 חברו את נפש לרצוח שאיים לאחר משק,

 בידו, שהיה תת־מיקלע בעזרת לשמירה,
 מבקבוק־ לשתות לו נתן לא שהלה כיוון
 : ומיגדל חומה . . . ברשותו שהיה מיץ

הוז בהלה, פרצה דימונה־באר־שבע, בכביש
ל מקומי, תושב ונעצר הגבול משמר עק

 ״מסתננים״ כי התלונן שנהג־משאית אחר
 אשר הכביש, פני על מחסום־מארב הקימו
 טרמפים לתפישת דבר, של לאמיתו שימש

 פירסמו בתל־אביב, :החמה העונה . . .
קב השרב, בימי אומדן־עבודתם כבאי־העיר

 פעם, 120 הוזעקו החמסיני בשבוע כי עו
 קלות, דליקות 12 דליקות־קוצים, 27 כיבו
 דלתות 24 פתחו אחת, רצינית שריפה אש
 המפתחות, את שכחו שבעליהן דירות של

וחום. עייפות מרוב
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4340 הזה העוד□ תשבץ
 כנראה התחיל מרמת־גן, וחצי) 17 (בן ניסים אפרים
 שהוא כיוון מאוד, צעיר בגיל הזה׳׳ ״העולם את לקרוא

 יש העתון. של מאוד ותיק קורא שהוא עצמו על טוען
 את שכתב ומודה מאוד גלוי הוא כי לו, להאמין סיבה לנו

יה־אפרים■ אותך, מכירים כתחביב. ולא כפירסומת התשבץ

: ן ז ו א  מנז )1 מ
 )4 לבוש, העור, על
 בהמה. מיז )10 ים.
 )13 במים. חי )11

גי )14 חטישה-עשר.
 )15 שקספיר. בור

 ״ויל־ הספר מחבר
מא )17 טל״. הלם
ק )19 ואחד. תיים
היש הריקוד ריאת
מש שם )20 ראלי.
 מרון חנה של פחתה
 )22 נישואיה. לאחר
 )25תת־קרקעי. מעבר

 )26 (ר״ת). דוקטור
 )27 שופכיז. בור
 ־0 )30 מעובד. לא

 )32 תזוזה. מיה,
 )33 באיטליה. נהר

הר )34 מילת־זירוז.
 )37 עני. )36 בה.

 )39 ידוע. פילוסוח
ה אחד של כינויו
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כ )41 קלקיליה. רב
 ראש )42 בנליל. פר

)44 (ר״ת). חודש
 שקט. )50 רטוב. )48 גושפנקא. )46 מטריד.

 )53 פשרה. לידי להגיע כדי אמצעי )51
 נהר )57 משתחווה. )55 לתנועה. חיוני נוזל

 מלכה היתה )59 מתקיים. )58 באפריקה.
בלוקאדה. )60 ברוסיה.

: ד נ ו א  לעתים )3 זועם. )2 קור. )1 מ
 אותה טול )6 חשמל. יחידת )5 מזומנות.

 דרד )8 (ר״ת). לעיל נזכר )7 עיניד. מביז
 נמצא )12 נרטני. עורר־די! )9 בלאטינית.

תנו )18 שקר. )16 אצ״ל. מראשי )15 בים.

ב קדומה עיר )23 נאד. )21 אינוד. עה,
הצל חוסר )26 מזרחי. תבלין )24 מצרים.

במדבר. ישראל בני אכלו אותו )28 חה.
 בשר-פינול. )31 נודע. איטלקי מצביא )29
 )38 שפעו. )37 תבואה. )35 הדר. הוד, )32

 באלף־בית. אות )40 מחתרתיות. פעולות
 )48 מעבי. )45 מורא. )43 מילת־שאלה. )41

 אמריקאי. ומהזאי סופר )47 בארץ. ימה
נזרובה. ח?ק )54 אות. )62 מחוספס. לא )49
מסתובב. )58 שופט. )56


