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במדינה
שטרה מי

שוטטות איננה שינה
 שדנו צעירים 3

 הואשמו כמועדוךנוקד
וכשוממות כחסגתרנבול

ה המכונית ליד נעצרה ניידת־המישטרה
ב למועדון־הנוער סמוך שחנתה פרטית
השוט לפנות־בוקר. 2 היתד. השעה סביון.

 בזהירות ובדקו בשקט. ממכוניתם יצאו רים
 איש, בתוכו גילו לא הם הפרטי. הרכב את
המועדון. בתוך גם לבדוק החליטו ואז

באקד פנימה. התגנבו אנשי־המישטרה
 קצות על חרישיים, בצעדים שלופים, חים

להפ שיש מי את להפתיע כדי האצבעות,
ה באחד להפתעתנדהם, אך בפנים. תיע

 שינה שישנו צעירים שלושה גילו חדרים
ריק. ויסקי בקבוק ניצב לידם עמוקה.

 הובאו חיום למחרת כשינה. שיטוט
 בך דויד :הצעירים שלושת לבית־המישפט

 וה־ גואטה• ושימעון ריינס אריה סימון,
 מעצרם. את להאריך ביקשה מישטרה

 ולחקור להמשיך שיש טענו, שומרי־החוק
נו ימים 10 במשך החשודים שלרשת את

 במועדוךהנוער. ישנו הם : ההאשמה ספים.
 פלילית, הסגת-גבול בבחינת שהוא דבר

שוטטות. — לכך ונוסף
 אחרון בית־מישפט־חשלום, שופט לפני

 בעצם, נסעו, הם כי החשודים הסבירו כהן,
 שם לאור־יהודה, מהם אחד של במכוניתו

 ועברו זה, במסלול בחרו הם מתגוררים. הם
הדרך. את לקצר כדי בסביון,

ה בעת וגם לכך, קודם ששתו מכיוון
 יובלו שלא לפתע חשו עצמה, נסיעה

 ללון החליטו ואז שיכרותם, בגלל להמשיך,
בסביון. במועדון־הנוער

 לטעון התעקש המישטרתי התובע אך
 עורך- בשוטטות. המדובר כי השופט בפני
 שלושת של פרקליטם מקרין, דרור הדין

 בטוח הוא האם השוטר את שאל הצעירים,
 כאשר בשינה, שקועים היו שהחשודים

 ישנו.״ ״הם השוטר, אישר ״כן,״ נעצרו.
ה הדגיש כך,״ ״אם תאונה. לא רק

 יישן גם שאדם אפשרות כל ״אץ פרקליט,
 חחוק, הגדרת לסי בו־בזמן. ישוטט וגם

 לנוע.״ צריך שמשוטט אדם
פלי הסגת־גבול השנייה, האשמה לגבי

 את הצעירים שלושת הכחישו לא לית׳
 הם אך המועדון, בתוך שישנו העובדה

 שזהו שידעו מפני לתוכו, שנכנסו ציינו
 1 בני־נוער לא אם הם, ומה מועדון־לגוער,

 טענו במכונית, לנסוע המשיכו אילו
 עלולים היו שיכורים, היו כאשר להגנתם,

 להפסיק בחח לכן ואסון. לתאונה לגרום
בעוד־מועד. נסיעתם את

 החליט הסבריהם, מפנות התרשם השופט
ב אותם ושיחרר במעצר, להחזיקם שאין

ערבות.

[1מנגנ
ם נעדמז דאן סי טי ך הכר

כרטיסי• חיו ?*רוטקציונרים
ס - בשפע 8חינ תכי  דנ

חיו ?א
ה העיתון של כתב-החוץ לוויטה, טדי

 סטאנדארד איוונינג רב־התפוצה לונדוני
 מבקר- לתשובת לצפות ממשיך בתל־אביב,

 ששלח במיכתב התלונן, לוויטה המדינה.
 שבועות, מיספר לפני למישרד-התייתת

 כך — בזילזול לדבריו שהתייחסו מאחר אך
 את יחקור שמבקר-המדינה ביקש — טען

הפרשה.
 הכתב התכונן השגה, יוני חודש בסוף
ב שריכז הישראלי, הפסטיבל את לכסות

ה רחבי מכל אמנים של רב מיסטר ארץ
 לקבל השנים, בכל כמו ציפה, לוויטה עולם.

 הכרטיסים במקום אך לפסטיבל. כרטיסים
 מישרד־ של חוזר יוני, חודש בסוף ׳קיבל,

 מנהל רהב, אשר של בחתימתו התיירות
ליחסי-ציבור. המחלקה
 לדאוג עליו כי ללוויטה נמסר בחוזר

 שמיש- מפני לפסטיבל, לכרטיסים בעצמו
 בשל חינם החלוקה את ביטל רד־התיירות

תקציביים. קשיים
 הוטלה לוויטה על 1 לחקור מה אין

 ,50ס/ס של בהנחה כרטיסים להשיג המשימה
 פרטיים ומישרדי־כרטיסים סוכנויות בכמה

ובירושלים. בתל־אביב
 לכתובת לדבריו, בתל-אביב, פנה הוא

 שם לו נאמר לתדהמתו, אך לו, שנמסרה
שום על למישרד־הכרטיסים ידוע שלא

1986 הזה העולם30


