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 אחד הגיע בתל־אביב, התיקווה שכונת ביב

 נש■ ),18( יפת גבריאל השכונה, מצעירי
 אחת. אגורה בנות במטבעות מלא כובע בידו

 המטבעות את להחליף מוכן אתה ״אולי
 ברזי- כי ומשראה יפת, ביקש לשטרות?״

 שכר־ לו הציע זאת, לעשות נלהב אינו לאי
 לירה כל על אגורות עשר ״תקבל טירחה:

שתחליף!״
 לי ״סדר הפיתוי. בפני עמד לא ברזילאי

 יפת דרש. רק בערימות,״ המטבעות את
 שוות. בערימות המטבעות את לסדר מיהר
 ״ו־ אמר, אגורות,״ 50 יש ערימה ״בכל
 ניכה ברזילאי לירות.״ 17 יוצא זה ביחד

ל״י. !5 ליפת מסר עמלתו, את
 לא שימחתו המידרכה. ער גרושים

 התברר הערימות, את לארוז כשהחל ארכה.
 אגורות, 50 לא הכילה ערימר, כל כי לו

 שכח יפת כי גילה למזלו .25 רק אלא
 כתובתו רשומה ובו — כובעו את אצלו

״ שהוא אמרר, ״אמו הצעיר. של נו, פר אינ  סי
ה ״והיא אחר־כך, ח טי ב ע ה א, שברג בו  שי

אלי.״ אותו תשלח היא
 ליד ברזילאי עבר לקיוסק, חזרה בדרכו

 ודד רגל, לו שם מהם אחד ילדים. קבוצת
 הפרוטות אוצר ארצה• נפל הזקן קיוסקאי

המידרכה. פני על התפזר
 לאחר לקיוסק, לבסוף הגיע וחיוור אומלל

 המפוזר. כספו את שהספיק כמה עד שליקט׳
 למחרת, ובבוקר יום. באותו יפת בא משלא

הע וזו במשטרה, להתלונן הקיוסקאי הלך
גניבה. באשמת לדין יפת גבריאל את מידה
 את בתוקף יפת הכחיש בבית־המשפט אך

 אגורות,״ 25 של ערימות ״סידרתי האשמה.
כש בן־עיתו, הדסה לשופטת־השלום אמר

 באשמה. כופר או מודד, הוא אם אותו שאלה
 היא ערימד. שכל וחשב טעה ״הקיוסקאי

 שלי, חבר ל״י. 15 לי ונתן אגורות, 50 בת
 שקיבלתי תשומת־ליבי את הסב איתי, שהיה
 והחזרתי ל״י, 8 אצלי השארתי אז מדי, יותר

העודף.״ את
 שני לו פסקה לא, האמינה לא השופטת

בפועל. מאסר חודשי
 פני על רחב חיוך השתפך העונש למשמע

חופ יהיו חודשי־המאסר שני כי גבריאל:
 מרצד, הוא אותן מאסר, לשנתיים־וחצי פים

התפרצות. בשל
 לקבל לא נשבע ברזילאי הקיוסקאי ואילו
אחת. בבת אגורות מעשר יותר לעולם

 עניין

כבוד של
 אפילו שבגללם כבוד, של עניינים יש

 ב־ ולהתדיין ללכת מוכנים ותיקים חברים
בית־המשפט.

הר־ תושב צאיג, לברוך שקרה מר, זה

ם תל  אלקטרוניקה מ
מ ע׳ ב

 ת״א ,30594 טל. ,68—70 המסגר רחוב
חגרת טל בישראל בלעדיים מפיצים

״אקאיי׳
 על המס אחוזי להפחתת תודות

 ירושלים המכס הנהלת מטעם מוצרינו
 לקוחותינו לצבור להודיע גאים אנו —
:כדלקמן החדשים המחירים על

המחיר המחיר י מ ש ל ר ו ק
החדש הקודם מדגמים ערוצים 4
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 חברו את בירך האחרון הפסח שבחג צליח,
הח לא וזה שמח״ ״חג בברכת בקל משד,

ברכה. לו זיר
הג בית־הכנסת ליד הספסל על ״ישבנו

 שהגיש בקל משה סיפר בהרצליה,״ דול
 תקיפה על פלילית קובלנה לבית־המשפט

הו צאיג, ברוך ״בא צאיג. ברוך חברו נגד
 וגם הספסל על שישבו אלד, לכל יד שיט
 הוא זה בגלל יד. לו החזרתי לא אני לי.

 מתחת מכות לי הרביץ הוא ברוגז. נעשה
 ייכנסו שלי שהשיניים לכך גרם לסנטר,

לרי ונזקקתי פצעים לי עשה חניכי, לתוך
 אבל אותי, להכות מקל חיפש גם הוא פוי.
מצא.״ לא

 היה צאיג, ברוך לנאשם, חציל. בגלל
 ״קניתי לתקרית. שגרם מד, על משלו סיפור
 ״למחרת סיפר. אגורות,״ 15ב־ חציל מבקל

הח בשביל לירה חצי עוד וביקש אלי בא
 אחר־בך כבר. ששילמתי לו אמרתי ציל.

 לי החזיר לא הספסל על אותו כשפגשתי
אותי.״ לקלל והחל שמח׳ ,חג ברכת

 נזכר הוא ״מה צאיג, נזכר מזה,״ ״חוץ
?״ שנה חצי אחרי עלי להתלונן פיתאום

כר ישראל השופט, הסתמך זו טענה על
 הספק. מחמת צאיג את זיכה כאשר מל,

המיק מאז חודשים שישה ועברו ״מאחר
 זכורים אינם והדברים ״ייתכן קבע, רו״

 בגילם להתחשב גם יש הצדדים. לשני היטב
הצדדים.״ של

 המתלונן, .73 בן הוא צאיג ברוך הנאשם
•70 בן הוא בקל, משד,




