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)18 מעמוד (הנושן
 נופף הוא טען. כסף,״ הרבה לך ״יש

 הותירה שלא בצורה פניה, מול בפגיונו
לספקות. מקום

צ׳קיש. פינקס הוציאה הנפחדת הפרוצה
 הסבירה. בבנק,״ נמצא שלי הכסף ״כל

 לבנק,״ נלך ״בואי ויתר. לא אברהמי
,תבע.

 158 הוציאה ואסתר לבנק הלכו השניים
הכסף. את לו נתנה ל״י,

 הוציא השטרות, את לכיסו שילשל הוא
 ובלשונה בפניה אותה פצע פגיונו, את שוב

אצבע. לה ושבר
ה כ!ה ר ? ק ה ל לי  כפר בבית־המשפט ב

 הוא הסביר לו. המיוחסת באשמה אברהמי
 ממני גנבה הזאת ״הזונה לשופט־השלום:

 מהמיטה, כשקמתי בבוקר, רק ל״י. 3000
לשוס* סיפר הוא נעלם.״ שהכסף ראיתי

 להלוות ממנה ביקש מיד, בה חשד כי
סירבה. היא אבל המשטרה, לתחנת אליי

 המלוכלסת׳ הזונה את לעצור ״במקום
 באי• הכסף, את ממני שגנבה הזאת,

השוט באוזני התמרמר אותי!״ ועוצרים
העצירים. מכונית אל אותו שהובילו רים,

רכי חיים ד
ד ב ת ב ך א בי א

 לשבת יכול לא אני השופט, ״אדוני
 בי מתעללים העצירים כל במעצר. יותר

 לישון להם מפריע אני כי ממני, וצוחקים
 כמו נוחר אני לעשות? אפשר מה בלילה.
 מאלוהים.״ זה חמור.

ש יפואי ערבי ,55 בן־אברהם, אברהם
 להבין התקשה שנים, כמה לפני התגייר

 בערבות. להשתחרר ביקש נעצר, מדוע
ל הסביר דבר,״ שום עשיתי לא ״אני

 למשך פקודת־מעצר נגדו שהוציא שופט,
ימים. 10

ארברייה, אחמד בן־אברהם, של חברו גם
 לא ״אני ממנו. רוצים מה הבין לא ,40

 צריך אני מה בשביל אז דבר, שום עשיתי
שאל. לשבת?״

 אומנם הבין ,60 בן השלישי, החשוד
ה האשמה כי טען אך אותו, עצרו למה

 הסביר הוא האצבע. מן מצוצה לו מיוחסת
 העניין, בכל אשתו של ידה כי לשופט

 כן ״על טען, בי,״ להתנקם רצתה ״היא
 סיפורים.״ מיני כל וסיפרה למשטרה הלכה

המש של הגירסד, השלישי. האדם
 פישלי הסביר במקצת. שונה היתד, טרה

 :הדרומית בנפה חקירות סמל אברמסון,
 בת בתו את הכריח השלישי ״החשוד

 עם תשלום תמורת יחסי־מין לקיים 15ה־
 ובן־אברהם.״ ארברייד,

ב שידוליו את דחתה צייתה, לא הבת
 ״אני ויתר. לא הקשיש האב אבל תוקף,

 בקול לשמוע לא זה מה לך אראה כבר
איים. אבא,״
 לבן־ המשטרה, לדיברי הרשה, הוא
 מכן לאחר ממנו גבה אותה, לאנוס אברהם

תשלום.
 אך לחקירה. נעצרו החשודים שלושת

 להוכיח המשטרה תצליח איך היא השאלה
 והרשה בזנות, לעסוק בתו על כפה האב כי

לעיניו. אותה לאנוס זר לאדם
 עשויה הנערה רק כי נראה זד, בשלב

 אול• החקירה. במהלך למשטרה לעזור
ל העשויה עדות למסור תרצה אם ספק

חמורה. כה באשמה אביה את הרשיע

החי
 כ־ רמלה, בכלא מיסחרי: סמל •

 אדם היוגוסלבי העריק השבוע ששוחרר
מת קיבל לאיטליה, להטיסו כדי ארזוביץ,

מרד האסיר מידי זכה לכלא, מחבריו נות
 במזוודה במזוודה״, כ״איש הידוע לוק, כי

כשי.
 בבית־החולים קלאוסטרופוביה: •

 נטשה בן, אשה ילדה בבאר־שבע המרכזי
 אף כי הסבירה מכן, לאחר מיד אותו
 המוסד וכי בבית־חולים, ילדה לא פעם

פחד. עליה מטיל
 נידון בעפולה לדוגמה: שיעור •

 שבועיי■ למאסר בית־ספר מנהל השבוע
 בעיק־ אגד, נהג שד,יכה לאחר על־תנאי,

אוטובוס. של חנייתו מקום על ויכוח בות
 צו־ הוצא בחיפה חול: כימי רק •

 להימצא עליו האוסר אדם, נגד מניעה
 שנהג לאחר וילדיו, אשתו בחברת בביתו,

 הדין בפסק לו, והותר יום, מדי להשתכר
ב רק חריפים משקאות לשתות הרבני,
וחגים. שבתות
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