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 ידיעות לספק המשיכה היא ביולהמשפט,
ש והשערוריות מעשיה על־ידי לעתונים

בית־המשפט. לאולם מחוץ למן גרמה היא
ה התחדשה ושוב נגמרה, ההפסקה אבל

 עדים ופרקליטים, שופטים העיקרית. תוכנית
 שב־ האולם את מחדש מילאו וסקרנים

 ערב״ שנפסק משפט־הזוטא, הרוסים. מיגרש
 הסניגורית, כטענת מטרתו, התחדש. החג,

 כראיה לקבל שאין השופטים את לשכנע
סליל־הד׳,קלטה. את משפטית

★ ★ ★
יחסי־המץ ע?

 קרתי, יחזקאל בחקירת הכדור, קו ^
ב חשדות התמלא הוא כי להוכיח, היה | (

 השדות החקירה. של מוקדם בשלב עוד מלחי
 — גירסה ,אותה לפי — הביאוהו אלד,

 אם המוקלטת. לפגישה סופר את לשלוח
 רישום בהקלטה לראות אין היה, כך אמנם

 מבויימת, מלכודת אלא תמימה, שיחה של
מהימנותה. על לסמוך שאין

 היתד, רוזנבלום אריה עורך־דין של ההפתעה
תוצ על הדו״ח סנסציוני: מיסמך הגשת

ה במכונת־האמת. סופר יונה בדיקת אות
 שיונה הדו״ח קביעת את לנצל היתר״ כוונה

 לבנות זה ועל מסויימת, בנקודה שיקרה
בשקר אותה תפס שקרתי שאחרי תיאוריה,

 כאשר מאד, מרוגזת היתד, סופר
 שעבר. השבוע מימי באחד מביתה יצאה 3

 המשטרה, של הארצי למטה הגיעה כאשר
של בלישכת־ הסתגרה כאשר רתחה. כבר

התפוצצה. — קרתי יחזקאל ניצב־מישנה
ה רצתה מה ? הרעש סיבת היתד, מה

 הסביר י מלחי פרשת של המוזרה גיבורה
על מאד כעסה ״היא מכן: לאחר קרתי

 היחסים על הזה, בהעולם שהופיעה הכתבה
מלחי.״ השופט לבין בינה האינטימיים

 בתיק החקירה ארג שניהל קרתי, בפני
המשטרה כי האשמה, את הטיחה מלחי,

 הגנה, חסינות, דרשה היא אותה. מפקירה
ביתה. ליד בקביעות שישמור שוטר יחס,

 גור־ ברחוב לביתה, סופר חזרה כאשר
 הביר. בפתח ניצב כבר בתל־אביב, דון

 על שהופקד שומר זה היה שוטר־מקוף.
 אחרים, שוטרים עם ושהתחלף שמירתה,

ביממה. שעות 24 של שמירה לקיים כדי
 יום באותו כבר הסוף. היה לא עדיין זה
 כדי .למשטרה, שנית סופר פנתה עצמו

רש תלונה הפעם: חדשה. תלונה להגיש
 שקד. שמואל הזה ־העולם כתב נגד מית,

בדירתה. פלילית הסגת־גבול האשמה:
 פופר את ראיין שכבר שקד, העילה:

ביקש דירתה, בדלת צילצל בעבר, פעמיים

ד ~ באה הניידת
הזה. העולם כתב עם משוחחים עיקה,

 וולף, אברהם בנה, נוספת. פעם לראותה
 שקד. את הכיר הוא גם הדלת. את פתח

 לו הודיע אותך,״ לקבל מוכנה לא ״אמא
בפניו. הדלת את וסגר מייד,

ש כדי הספיקה סופר של תלונתה אבל
 בהסגת־גבול יואשם שקד, ייעצר השבוע
בערבות־עצמית. וישוחרר פלילית,

★ ★ ★
"סליחה ביקשו ״הם . . .

 כל־ להתאמץ המשטרה את הריץ ה ^
 בקשה כל אחר קרתי מילא מדוע כך?

כ יעשה לא שאם פחד, קרתי סופר? של
 מצב־רוח לפתח היא עלולה סופר, דברי

מת כאשר הקריטיים, בימים דווקא עויין,
 מספר כעד לדוכן־העדים, עלותה מועד קרב

אם המשטרה תעשה מה התביעה. של 1

המשוגע השבוע
במשפט? להעיד סופר יונה תסרב

 סתם ? סופר יונה כך התנהגה מדוע
ה לא. מפונקת אשד, של קפריזה

 לבה בכל האמינה סופר שיונה היא,' אמת
ש צעדיה, את שמצרים אחריה, שעוקבים
אותה. מפקירים

 תלונתה את הגישה בו היום למחרת
וצלם כתב ביתה מול אל הגיעו שקד, ני.ד

ב'.׳;8 ׳?י, ^מזעיק הבן
סופר. יונה של אמה מאחוריו: אמו.

ממר אותם ראתה היא הזה. העולם של
התריסול מאחורי הסתתרה ביתה, פסת
תמונה). (ראה

 לשוטי ניגש לרחוב, ירד יונה של בנה
 ״אמי לו: ואמר הבית, על ששמר התורן

 את לעצור הוראה נתן שהקצין אומרת,
 השוטר מיאן כאשר הזה״. העולם צלם

ל לאמו, לעלות הבן אותו הזמין לפעול,
הפקודה. את בעצמו ברר

ניי שהזמין לעתונאים הודיע ירד, כאשר
 הסמל הופעתה. עד לחכות ביקשם דת,

 שוט ניתנה שלא הודיע בניידת שהגיע
 גם פקודה שום הצלם. את לעצור פקודה

ל יכול איש אין כי להינתן, יכלה לא
ולצלם. ברחוב לעמוד צלם על אסור

 סופי־. יונה של אזעקותיה תמו לא בזאת
 בשעה הביתה בשובה ימים, כמה כעבור

ה עליה השתלטה שוב בערב, שבע־וחצי
 היא אחריה. שרודפים הברורה הרגשה
הצ ביתה, על ששמר השוטר אל מיהרה

 והגבר — אחריה שהלך גבר על ביעה
מיד. נעצר

 תל־ כבאי מפקד כספי, אוריאל סיפר
 יצאתי בערב רביעי ״ביום לשעבר: אביב
ל והלכתי בן־יהודה ברחוב קפה מבית

 פתאום גורדון. ברחוב שחנתה מכוניתי,
 הכרת' לא שלי שבחיים אשד, איזו ראיתי
ניגשת זה, לפני אותה ראיתי ולא אותה,

 אלי, מיהר השוטר עלי. ומצביעה לשוטר
 חשוד שאני לי ואמר במקום אותי עצר

 נידע כך שאחר הגברת, ובהטרדה. בעיקוב
לביתה. עלתה סופר, יונה ששמה לי

 אמר השוטר התרגזתי. נורא ״בהתחלה
 ניידת. שתבוא עד לחכות מוכרח שאני לי

 לי אמר והסמל באה, שהניידת עד חיכיתי
 סמל שם היה למזלי אני. מי אמרתי לעלות.
 בסך שאני להם הסברתי אותי. שהכיר

 ממני ביקשו הם שלי. לאוטו הולך הכל
סליחה...
 בתקופה קרה הזה המשוגע השבוע

 לפגרת־ יצא בירושלים שבית־המשפט
 שמה הוזכר לא שבהם בימים כך, החג.

מאולם העתונאי בדיווח סופר יונה של

 על ליטול אותה הביא וכך עליה, איים
מלחי. אצל שליסנודההאזנה את עצמה
בדי בעת סופר, שיקרה נקודה איזה על
 במיסמך בן־ישי, עקיבא פקד דיווח ? קתה

 סירבה סופר יונה ״הנבדקת לתיק: שצורף
 יחסי־מין קיום בדבר השאלה על לענות

 קיימה שהנ״ל הוא סביר ומכאן מלחי, עם
 זו בנקודה וטענותיה מלחי, עם יחסי־מין

שקר.״ הן
 הסניגוריה הכניסה היא, ביוזמתה כך,

 הזו. האינטימית העובדה את לפרוטוקול
 תשמש לא זו שעובדה כדי להניח: אפשר

 להכין כדי אולי: או התביעה. בידי נשק
 העניין כל שמאחורי לטענה, הקרקע את

נכזבת. מאהבת של קינאתה עומדת
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 סופר יונה שיחת את להקליט כדי המשטרה השתמשה בוהמכשיר זהו
אל הוצמד — המשדר — העומד החלק בלישכתו. מלחי, עם

לרשס־קול. וחובר בניידת, הוחזק — המקלט — השני החלק השימלה. על״ידי והוסתר חזייתה,


