
במדינה
שעים פ

ר בציפורני סו ר ס צה ה הפרו ו
 פעלה, עם שרבה גשואה אשה

ש? לידיהם שנפלה סיפרה
 שפיתו ופרוצה/ סרסור

בזנות לעסוק אותה
 שנדרש כפי לבעלי־הבית שילם הלקוח

 לגבות ■היצאנית, של לחדרה ונכנס ממנו,
מ הדלת נסגרה כאשר אך התמורה. את

 אשד, החדר בתוך האיש גילה אחוריו,
למראהו. בבכי שפרצה אומללה,

 ■נשואה, אשד, שהיא לו סיפרה היא
 היא ביתה. את ועזבה בעלה עם שרבה
 וכאשר ברחובות, הסתובבה כי סיפרה
 של להצעתה נענתה עייפותה עליה גברה
ל והבטיחה אליה שפנתה צעירה, אשד,

מקום־לינה. לה העניק
 במהרה אך בעל־בורחה. פרוצה

 גברים, באים היו בית לאותו כי גילתה
 הצעירה האשד, כסף. תמורת אהבה לקבל
 אל גם הביאה כהן, רוחמה הדירה, בעלת

 כאלה, לקוחות שלה החדשה ה״דיירת״
 היה לרוחמה איתם. לשכב אותה ואילצה

שחרחר. צעיר, גבר שותף. גם
 ביקשה לאיש, זאת כל את שסיפרה לאחר

ש שלה, הלקוח מן המאולצת ה״יצאנית״

 מתפלאים עוד אתם ואחר־כך ! 1 ימים
 להיות האנשים את דוחפת שהמישטדה

!״עבריינים
 כשוטרים, עצורים באולם, הנוכחים כל
מתגלגל. ■בצחוק פרצו

שפט מי
אילן המעדב־־׳הפרוע מת־ בד

 חיפו?- קרבות־ירידת,
 חם נשק חשבונות,

— ומצבורי־תחמושת
בר־אילן אוניברסיטת ?יד

 שפסעו האזרחי, המישמר אנשי שני
 ובאוזניים פקוחות בעיניים לתומם, להם

 רמת־אילן, שכונת של ברחובותיה כרויות,
 הכביש לעיקול מעבר מקומם. על קפאו

ב לעברם וקרבה מכונית, לפתע הגיחה
עצומה. מהירות

 חוליית- מאנשי אחד קרא !״״עצור
 לא אפילו זה אד הנהג׳ לשעבר המישמר

 לא כאילו על־פניהם חלפה המכונית האט.
 דרכו האזרחי ■המישמר אנשי כלל. שם היו
 המכונית בעיקבות וידו מייד, נישקם את

הנמלטת.
 השישי יום של הבוקר בשעות זה היה

במהירות נעלמה המכונית שבועיים, לפני

גכיהמ״ש (עומדים) הלפרץ וניסים הלפרץ, משה עזרא, דויד
האוניברסיטה ליד יריות

 לשחרר שיבואו ■ויבקש למישטרח ייגש
 שבציפור־ ■וחפרוצד, הסרסור מידי אותה
שומ שהשניים לו אמרר, היא נפלה. ניד,ם
 מן לצאת יכולה אינה והיא עליה, רים

הבית.
 סיפורה את וסיפר למישטרד, רץ הלקוח

 הבית, אל שוטרים יצאו מייד האשה. של
 הנשואה האשה את שיחררו לתוכו, פרצו

 ואת כהן רוחמה את בו־במקום ועצרו
מדואר. נחמיה שותפה,

 עם קשות נאבק רוחמה של שותפה
 גופו על נותרו מכך וכתוצאה השוטרים,

 לשכנע ניסה מעשה לאחר ברורים. סימנים
 נפל כי אבן־ארי, אריה שופט־השלום את

 חף הוא כי השוטרים, של לניקמתם קורבן
 האשד, את שידל לא מעולם כי מפשע,

 לו אין — ובכלל בזנות, לעסוק הנשואה
 אליו, נטפלו סתם ממנו. רוצים מה מושג
אותו. חיכו וסתם

 כי לבית־המישפט, סיפרה כהן רוחמה
 כשזו ברחוב, הצעירה האשח את פגשה
 הביתה, אלי אותה ״לקחתי ל,טרמם.׳ מחכה

 שלה בבית לה שיש לי גילתה היא ואז
 לקחתי ״אז רוחמה. סיפרה ילדים,״ שני

בבית.״ שתעבוד כדי אצלי. אותה
 לא שהיא אלא בצחוק. פרצו כולם
הכוונה. היתד, בדיוק עבודה לאיזו פירטה,

 מעצרם את להאריך ביקשה המישטרח
 והשופט יום, 15ב־ החשודים שני של

החקירה. להשלמת ימים 10 לה העניק
 כהן רוחמה הטיחה הפסק, את בשמעה

10 מה ״בשביל השופט: לעבר גזעם

ה השכונה, של המפותלים ברחובותיה
בר־אילן. לאוניברסיטת סמוכה
 מקומית כנופיית אנשי ירו כחודש, לפני

ירי מקומית כנופיית אנשי מתחריהם, על
 אחר מחפשת המישטרה היתה ומאז בה,
 ובשימוש בהחזקת חשוד שהפך דדון, דני

חיסול־חשבונות. לצורך חם בנשק
 לאנשי- פנים המזל האיר שהפעם, אלא
 ל־ דיווחו שאזרחים אחרי מייד החוק.

 אנשי של היריות תקרית על מישטרה
 בתוך החוקרים גילו המישמר־האזרחי,

נטו מכונית לאוניברסיטה, הסמוך פרדס,
 נורו שבעיקבותיה המכונית זו היתד, שה.

היריות.
 תת־ רב: שלל נתגלה המכונית בתוך
 מאותו ומחסניוודתחמושת. עוזי, מיקלע
 החוקרים את מישטרתי גשש הוביל מקום

 מן הרחק לא ממשי, מיצבור־נשק אל
 תת־מיקלעים נמצאו במיצבור המכונית.

 קארל־גוסטב רובה מחסניות, 16 עוזי,
 כדורים 500 קלאצ׳ניקוב, מסוג דובזדסעד

טוב• מכל ועוד,
והרד חלפרין משה הלפרין, ניסים צעירים

 שופט בפני הובאו שעבר השבוע בתהילת
 ח־ אבן־ארי, אריה בתל-אביב, חשלום
 של כידידו גם מוכר האחרון כשזה עזרא,

 כבר המישטרה מחפשת אותו הדון, דני
מזמן.

 כי השופט, בפני טענו חוקרי-המישטרה
 בקירבת־ מתגוררים העצורים מן שניים
מיצבור־הנשק. נתגלה בה לנקודה מקום
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