
במדינה
לומישטרח מחנה

 את לעצור ביקשה המישטרה
— ימים דשיבעה החשוד

15 פסי, השופט
 •שלוש אירעו האחרונים החודשים ״במשך

 ב- מאיר, אלי של למיפעלו התפרצויות
ה סיפר בראשון־לציון,״ איזור־התעשייה

 דוכן־ על עלה אשר המיישטרתי, תובע
 ברחובות, השלום בבית־מישפט העדים
 את יפרח, שלמה ■שופט־השלום, בפני וגולל
 אהל איברהים העצור, נגד החשדות פירטי
מעזה.

 עשרות־אלפי בשווי רב, רכוש שם ״נגנב
 עובד הנ״ל ״החשוד התובע. אמר לירות,״
 אחת. בהתפרצות כבר הודה והוא במיפעל,
מב אני לפיכך, הסתיימה. טרם החקירה

שיב למשך פקודת־מעצר נגדו להוציא קש
ימים.״ ער■

 את שמע השופט למישטרה. הפתעה
ל עליו והוטל איש־המישטרה, של דבריו
ה תקופת־המעצר את לאשר אם החליט
 את לדחות או החקירה, להמשך דרושה
 שנמסרו הפרטים לפי — המישטרה בקשת

לו.
 החלטתו, את יפרח השופט כתב כאשר אך
בהחל המישטרה. את אפילו הפתיע הוא
יום.״ 15ל־ החשוד את ״לעצור :נאמר טה

זו. שנה במאי 18ב״ היה הדבר
 אהל איברהים התקשר במעצר, בשיבתו

 מתל־אביב, מקרין דרור עורך-הדין עם
 ב־ המחוזי לבית־המישפט הגיש והפרקליט
 השופט של החלטתו נגד ערר תל־אביב

יפרח. שלמה
 ״איברהים בקשתו: את הסניגור נימק

 במאי 18ב־ ,1975 במאי 15ב־ נעצר אהל
 ימים, לשיבעה לעצרו המישטרה ביקשה

ימים. 15ל־ לעצרו פסק בית־המישפט ואילו
 טען חוקי,״ המעצר אין עצמה זו ״מסיבה
 מובן זה ״אין טען, ״כמו־כן,״ הפרקליט.

 ורק במאי, 15ב־ אהל איברהים נעצר כיצד
 פנתה ימים, שלושה כעבור כלומר בו, 18ב־

 פקודת- להוצאת לבית־המישפט המישטדה
 החוק, על־פי חייבת, היא (בעוד מעצר״
 תוך שופט־שלום בפני העצור את להביא

מעצרו). מרגע שעות 48
 טען החשוד האחרון. ברגןן טלפון

 אמר שנתיים, מזה במיפעל עובד הוא כי
ו לחוקריו, השלמה גירסתו את מסר כי

 לו. שיוחסו ההאשמות את מכל־וכל הכחיש
הופ להבטחת ערבות, להמציא הבטיח כן

לכך. לכשיידרש עתו,
 בתל־אביב המחוזי שבית־המישפט נראה

 שופט־השלום של החלטתו את לבטל נטה
 מדוע נימק לא אפילו אשר מרחובות, יפרח
 שעה ימים 15יל* החשוד את לעצור ציווה

ימים. שיבעה רק ביקשה שהמישטרה
 ראשון- מישטרת הצילה המצב את אך

 בית־המישפט בפני שתופיע תחת לציון.
 מעוג־ היא מדוע ותנמק בתל-אביב, המחוזי

 מסרה במעצר, החשוד את להחזיק ייגת
 שמיעת ביום טלפונית, בשיחה המישטרה

העצור. את משחררת היא כי הערר,

שפט מי
מרשיע זיכוי

 הודה הנאשמים שאחד אף
 השופט זיכה — והורשע

האשמה, מן חבריו את
הופחות מחוסר

 בחריקת- נעצרו ניידות־המישטרה שתי
המדי ברחוב 46 מיסטר בית לפני בלמים

 קרוב חשוך, לילה היה בגגי־התיקווה. נה
לשעת־חצות.
 משכני אחד על־יד שהוזעקו השוטרים,

לוזמיש סמי של דירתו לתוך פרצו הבית,
)26.(

 פרקליטות הגישה זו מפריצה כתוצאה
 תישעה נגד כתב־אישום תל-אביב מחוז

 אנשי־ על־ידי במקום שהופתעו הצעירים,
המישטרה.

לחמייש של בביתו השוטרים שגילו מה
)36 בעמוד (המשך
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 למצוא ונסה דימיונך את הפעל
 אשר מתאימה, כותרת שלמטה לציור

 הצעות בו. רואה אתה מה תסביר
 הכתובת: לפי לשלוח יש לכותרות

ההג־ חל־אביב. ,136 ת.ד. ״קשקשת,״

:מאוזן
 .10 :מתפשטת משתרעת, .5 ;צער .1

 ;השבטים מן .11 :אנטישמי גרמני מלחין
 כלי .14 (ש״מ)! נודע הודי משורר .13

 דיברי־דפוס בדיקת .15 ;לשתייה המשמש
.17 חיידקים; של סוג .16 לתיקונם:

 .19 אור; של סופו .18 :מציבת־זיכרון
 פיקוד־הדרכה .20 לזיהוי; מילת־שאלה

 את רשם .24 באבן; חקיקה .22 (ר״ת);
 ב־ שהו .27 :רך צמח .25 :לאישור שמו

שדה .30 :חפירה .29 :מקום־מירעה
 ;צעיר .36 ;אנחנו .34 ;נוכח .32 ;קצור

 בצמחים תא .41 באפריקה! מדינה .38
 .44 בגינה: מטפל .43 :מחוסרי־פרחים

 כוח .47 פטנטי! מנעול .46 כשלג; לבן
 חגורי- ממישפחת צמח־בר .49 עליון;

בי ציפור .55 :הפרי הבשלת .52 ;תיים
 סיומת .59 גץ: .58 קליע; .56 תית;

 מיובשים גרגרי־חיטה ריפות, .60 לרבות;
 ציפור־שיר: .63 אביון; .62 וכתושים:

 אשפת־חיצים: .66 החצי; מחצית .64
 .71 עבה: חוט .69 מוסלמי; הקדש .67

 .75 ..זוהר:73 דבר־מה: של קיומו דימה
כל .78 קולות: לשני מוסיקלית יצירה

 קידומת .81 האלוהות; מכינויי .80 כל;
 עם זאב "... .83 מזמר: .82 הולנדית:

 :_עטרה .87 :החלון על מגן .85 :כבש״
אמו .91 לקפה: תבלין .90 זוהר; .88

תה .92 :מפורסם בבלי ראי בל או ה קי
גרביים. לבוש .93 ;המלווה מן לווה

:מאונך
אי .2 ;בישראל מצוי ציבעוני, עוף .1

 ורד; של ראשו .4 בדרך־פלא: .3 גוד:
 .8 באבנים; סקל .7 החשמל: ממונחי .6

 .12 נישא: .11 פרפראות; .9 חותם;
כרי .22 ג׳ינם: .21 נודע: הודי מדינאי

 תל- ליד עיר .24 בבקר: זכר .23 תות;
 ים־המלח! מיפעלי ממוצרי .26 אביב;

 .33 ;בד .31 ;הארובה מן מתאבך .28
 .35 ליען: דומה גדול, עוף .34 בדחן!
מזי קטנים, חרקים .37 לקציר; מכשיר

 .40 השח־מט! מכלי .39 לחקלאות; קים
 תל-אביב: ליד ישוב .42 לשניים; יחתוך

 .47 לקישוט: ציבעוניים בחוטים תפר .45
 .50 :שיכון .49 :גיבוש .48 ;מילת־תנאי
.52 תדירות; .51 (הפוך): מילת־זירוז

 רווחה; .54 יתיז; .53 נסחב: נמשך,
 .61 !ידידות חוזה .60 ;(הפוך) גוף .57

 .65 טל: האלוף של כינויו .63 כסות!
;בלבד .70 ;הצלף פרי .68 ;כבילה

 ביון: .74 מדגסקר: בירת .72 נוי; .71
 .79 שנף; .77 למאור; אגס־זכוכית .76

 .87 וירקות; בשר ■נזיד .84 ציפור־שיר;
 בא״ב אות .89 ;בבבל והמדע החוכמה אל

(הפוך). יהיר .91 העברי;

 תפורסמנה, ביותר הקולעות דרות
 זוגי כניסה בכרטיס יזכו ובעליהן

 קול־ בתל־אביב, דרייב־אין לקולנוע
בישראל. היחיד נוע־המכוניות

ת ש ק ש 1969 ק

•  ואחרי לפני שלי הרגליים .
הגילוח.

נתיב־ קיבוץ שווילי, איילה
האלה ד.נ. הל״ה,

 מאנשי שניים של שיגרתי סיור •
המישמר״האזרחי.

 סמילנסקי רח׳ פוטשניקוב, דויד
פתח־תיקווה ,23

היום... של הצעירים את תבין לך •
 שמואל רח׳ גרינברג, הרי

 נתניה ,41/2 הנציב
 תחת וישראל ערב ציבאות 9

הערפל. מעטה
 .2 הגפן רח׳ רוזנפלד, משה

קריית־ביאליק סביניה,
 לניקוי- דחוף באופן זקוק מי •

ראשי
צה״ל רח׳ פלד, אפיפיו

קיראון ,101

 בדרייב־אין השבוע
 8.00 בשעה

!!הרפתקאות ! 
 הדולפין״ שד ״יומו

 10.15 בשעה
 מקלין אליסטר
לואקארם״ ״שיירה
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 הריון שמלות

סי + הריון מכנ
 ך דיו ה ת־ ז שמיי, 6
ת § פו 0 הריון חלי

ן ה ל כ ד ו מ
^4 בנימין נחלת רח׳ תל־אביב, , 

 ד־צר דרך נ׳, קומה
 בערב 7 עד פתוה
)2—4 בשעות (סגור

א ת״ ,50144 טי. סוכן: ע״י לדזויניר.
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