
במדינה

ה העולם 1974 הז

)28 מעמוד (המשך
 דלוי יהודה רחוב בסביבות היה ״זה סומך.

 שלי במכשיר־הקשר שמעתי בתל־אביב.
 עד; מבקשים יהודית שבשדרות אירוע על ז

ה את שם ומצאתי למקום, ניגשתי ■רה.
אותו, לתפוס ניסיתי מסרי. ואת מתלוננת

 גז עליו התזתי להשתולל. החל הוא אבל
 נרגע.״ הוא ואז מדמיע,
 השיב הסניגור, לשאלת יהפירמץ. ללא

ה* לפני עוד יפה את ״הכרתי השוטר: י
 הייתי במועדון־קלפים. עבדה היא מיקרה. |
 המיקרה לפני פעמים. כארבע בבית אצלה ,

 לרצוח איים שהוא התלוננה היא האחרון
פגישה, איתו קבעה היא אחת פעם אותה.

 אז עליו, הצביעה היא בניידת. הייתי ואני
 והזהרתי לניידת אותו הכנסתי אותו, תפסתי
שוב. זאת לע־שות לא הבטיח הוא אותו.

 יפה. אל לבוא נהגתי מתי זוכר ״אינני
אחרי־הצהריים. לפעמים בערב, לפעמים

 יחסי־מין.״ בינינו היו לא לא, ■
 על סומך, השוטר כל־כך מיהר מדוע 1

שמע כאשר יפה, של ביתה אל קטנועו,

 והאלגנטי ההדור העיצוב ^.£12 והאפיה הבישול תנורי של החדש במראה הביטי
ראשון. במבט כבר אותך יקסימו המושלם והתגמיר

 ראית שלא וביתרונות בשכלולים שתיווכחי מנת על שני, במבט אותם בדקי עתה,
:ראשון במבט

 ללא האפיה תא של מוחלטת אטימת * האפיה בתא החום של אחיד פיזור *
 פינות * חשמל ובצריכת בזמן ולחסכון יותר טובה לאפיה — חום ״בריחת״
 למניעת — גריל מגן * ופשוט קל לניקוי — הגריל ובתא האפיה בתא מעוגלות

 מיוצרת ביותר, משוכללת גז מערכת * המחוונים• לוח על ושומן אדים הצטברות
 להבה יותר, יעילה בעירה עצמת יוצרת — בעולם החדישה הוונטורית בשייטה

 מיוחד כפתור עם משוכלל מחוונים לוח * ונקי טוב בישול ומבטיחה יותר טובה
מירבי. בחסכון — צלחות לחימום או חם אוכל להחזקת — קבועה לטמפרטורה

לבחירתך. אמייל צבעי מגוון *
,1£׳12 של והאפיה הבישול תנורי דגמי לכל וכמובן,  של והמסור המעולה השרות \

1 בישראל. \1£׳2

מקרין דרור סניגור
הוכח לא הקשר

 :השוטר הסביר 7 המוקד מן הקריאה את
 אחרי אפילו להגיע יכולה שניידת ״מאחר

 מרחוב להגיע לקח לי ואילו חצי־ישעה,
:שכו (לשעבר יהודית לשדרות ד,לוי יהודה

דקות.״ כ-שתי מונטיפיורי) נת
 ,28ה־ בן אל־מסרי עבדול הנאשם, סיפר
:לשופט
 ברחתי המצרי, בצבא הייתי מצרי. ״אני
 יפה את הכרתי .1967 בשנו! לארץ ובאתי
 באותה .1973ב־ אותה ועזבתי ,1968 בשנת
 דיזנגוף ברחוב במיסעדה עבדתי תקופה

 היא הביתה. אלי אותה לקחתי בתל־אביב.
 לה, נתתי ואני כסף, ממני מבקשת היתד,

 גרנו עליה. וריחמתי לבדה היתד, היא כי
יחד.

 לעבוד ״התחלתי :הוכח. לא הקשר
 לעבוד התחילה והיא סבל, בתור בשוק,

חוז היתד, היא במועדון־קלפים. כמלצרית
אמר בסוף בבוקר. 5ב* או 4ב־ הביתה רת
 לא היא כי ככה, יילד לא שזה לה תי

 מוקדם לקום צריך ואני לישון לי נותנת
לעבודה.
 אוכל, בבית ומצאתי מחיפה חזרתי ״פעם

 אצלה שהיו לי סיפרו השכנים וויסקי. בשר
רצי אותי. לשגע התחילה היא גברים. שני
 אז נפט. עצמי על ושפכתי להתאבד, תי

 והמישט־ !׳,הצילו וצעקה החוצה יצאה היא
 הביתה, כשחזרתי אותי. ועצרה באה רה

 ופעם כן פעם הביתה לבוא התחילה היא
ועזבתי.״ שלי המיזוודות את לקחתי לא.

 :אל־מסרי סיפר האחרון המיקרה על
 חיכה הוא אותי, עצר סומך ״כשהשוטר

 השכיב הוא מדמיע. גז עלי והתיז אותי
 לי ואמר אותי היכר, ד,ריצפה, על אותי

,מזדיין!״ ערבי חרא! ,ערבי
 מבקש ״הסניגור :פיאלקוב השופט סיכם
ל סומך השוטר בין הקשר כי חשד להטיל

 איש*ד,חוק -שבין קשר סתם אינו מתלוננת
 לכת להרחיק מוכן אינני אני אבל והאזרח.

עד־כדי־כך.״
 השוטר, של בעדותו הסתפק לא השופט

 כרים עבדול את וזיכה יפה, של ידידה
אשמה. מכל אל־מסרי
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