
במדיגה

בכור פרקליט
מקובלות בדרכים לא

מישפט
ה ה של שכר סורנוגרפי

 התיירת תיאלץ האם
 ל״י אלך! 20 לגייס היפהפייה

לא־מקובלות בדרכיס ,
? ממאסר להיגצל כדי

 -מ- המטוס בחת סגרירי באחר-צהריים
 בלוד, בן־גוריזן בנמל־ד,תעופה קופנהגן

 חטובת-גיזרה. בלונדית צעירה ירדה וממנו
 מסוג תיירת זו היתד, אך אחת. תיירת עוד

מאד. מייוחד
 המטוס, נחיתת אחרי השעה כמחצית

 תושבת ,22,־ד בת קליינקופט סוזן צעדה
 הפטור- הירוק, המסלול לעבר קופנהגן,

 פקידי- כבדה. מיזוודה כשבידה ממכס,
ש היפה, בתיירת הם אף התבוננו המכס

הגברים כל של תישומודליבם את משכה

אנשי של מבטם בית־הנתיבות. באולם
 היתה מדוע ובוחן. מיקצועי היד, ה,מכס

כב כה היא ואם כל-כך? כבדה המיזוודה
 לעבור הדנית הצעירה בחרה מדוע דה,

דווקא? הירוק במסלול
ה מבטיהם ציבעונית. פורנוגרפיה

 מייד הפכו המכס אנשי של מוקסמים
 את לפתוח התבקשה סוזן מבטי־חשד.

 צייתה, סמוקים בפנים לביקורת. מיזוודתה
מדנ עימה שהביאה האוצר את וחשפה

 ציבעוניים, פורנוגרפיים סרטים 214 : מרק
סר 6 ועוד אחד, כל מטר 60 של באורך

לטע קוליים. ציבעוניים פורנוגרפיים טים
 היה הסרטים של ערכם אנשי־המכם, נת

לירות. אלף 26מ־ למעלה
 לא היא למופת. בסוזן נהגה המישטרה

שוטה בידי נשאר דרכונה רק נעצרה.
הוחרמו. והסרטים רים,

 שבה קבלת־הפנים אהרי שבועות שלושה
 שופט- כתב בנמל-התעופה, סוזן זכתה

 בבית־מישפט-ה- אבו״ארי, אריה השלום
 מטיל הוא כי בגזר־דינו, בתל־אביב, שלום

 לירות, 20,000 בסך ״קנם היפה הדנית יעל
השו תמורתם.״ מאסר חודשי ■שישה או
 לסוזן צפוי שהיה הקנס כי הסביר, פט

ל״י. 150,ל־ססס מתקרב
 כי השופט בפני טענה מצידה, סמן,

 שאותו הישראלי, חברה על־ידי נתבקשה
ל הסרטים את למסור בקופנהגן, הכירה
 -תמורת וכי בתל־אביב מסויימת כתובת
 חינם. כרטיס-הטיסה את תקבל זה שירות

 אסור, שהדבר ידעה לא כי סיפרה היא
 להעביר עבירה זו אין שבדנמרק מפני

זה. מסוג סרטים
 בעבירות מדובר כי ציינה התביעה אך

 נאשמה טחן בילבד. באחת לא אחדות,
 כאשר בלתי-נכון מידע שמסרה השאר בין

 ׳שב- למרות הירוק, המסלול על עברה
 פורנוגרפיים. סרטים 220 נמצאו מיזוודתה

 ללא לישראל סחורות בייבוא נאשמה כן
 על־מנת מעשה ובעשיית רישיודייבוא,

לשלמו. שיש מם מתשלום להתחמק
שאין הודיעה כאשר תקיפות, גילתה סוזן

 הגבר של שמו את לגלות מוכנה היא
 עם לישראל שלחה כאשר אותה, שסיבך

הסרטים.
 מצא השופט מניין? ל״י אלף צ0

 20 בסך הקנס, שאת והורה אשמה, אותה
 פרקליטה מייד. ל*שלם עליה ל״י, אלף

 ב- התשלום את לדחות השופט מן ביקש
 בנדון להיוועץ שיוכל על־מנת יום, 30
 בתל־אביב. הדנית השגרירות אנשי עם

 הוברר בינתיים אך בחיוב, נענתה הבקשה
 אותה, שסידר הישראלי, ידידה כי לסוזן
 למרות הקנס. את עבורה לשלם מוכן אינו
 מחפשת והחלה שמו, את גילתה לא הכל
ממאסר. עצמה להציל כדי כסף

 העובד צעיר חבר, לה מצאה בינתיים
 מצאה הדרומית העיר וגם באילת, כצוללן

 כי לסוזן הבטיח החדש החבר בעיניה. חן
 כדי היתרה, את וישיג אופנועו, את ימכור

 אלף 20 על העומד הקנס את להשלים
ל״י.

 הרמת־גני עורך־הדין סוזן, של פרקליטה
 לבית- שעבר, בשבוע הגיש בכור, אורי

 על עירעור בתל-אביב, המישפטקו•,מחוזי
 של כסוחה אין כי וציין העונש, חומרת

ה את מקובלות בדרכים לגייס הצעירה
הנדרש. סכום
 ה־ את בית-המישפט־ד,מחוזי ידחה אם

 לבית־הסוהר ללכת סוזן תצטרך עירעור,
 :שבידיה האחרת הברירה לחצי־שנה.

בלתי־מקובלות. בדרכים הכסף את להשיג

אדם דרכי
ב מסעות ר רי ה לג בו ה

יפו, מכבי שד חרב
 רברזיר ע83 בפר, אברהם

 חחדש דאיצמדיון תרומות זגייס
יפו מכבי שד

 בשבועות מפה־לאוזן שנלחשו השמועות
ה הצליחה סוף־סוף כי טענו, האחרונים

קליינקופט נאשמת
ברווה בידיעה לא

 אברהם הרב את הארץ מן לגרש רבנות
 ביפו, הבולגרית הקהילה של רבה בכר,
הפופו הרבנים ואחד יפו מכבי של הרב

 התלחשו היגר״, ״הרב במדינה. לריים
ביט ״הרבנות יפו. ברחובות צאן־מרעיתו

 נשבר הוא שלו. רישיון־המוהל את לה
לאמריקה.״ וירד

 מאז־ומתמיד היה הרפורמי, בנר הרב
 לא הראשית הרבנות לפיצוח. קשה אגוז

 אומנם, עולה. את עליו לנפות הצליחה
 כל אך הורשה, לא הוא חתונות לערוך

ביק עצמה, את שכיבדה בולגרית מחותנת
 מגיע היה בכר הרב נוכחותו. את שה

 חותם שהיה נוסף, רב בלוויית לחתונה
ש מי למעשה, הרישמיים. המיסמכים על

בכר. הרב היה החתונה את ערך
הרב אנשי ניסו אחדים חודשים לפני

 לשמש הזכות את גם ממנו לשלול נות
 הרב במילחמה ניצח הפעם אולם כמוהל,
 במודעת- בהופיעו לאחרונה ■שבלט היפואי,

מעל חייך באשר למרגרינה, פירסומת
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 מכווית היא האוטוביאנק׳
 וחסכונית מדווחת משפחתית

 לליטר ל,״מ >8 דק בדלק.
בעיר. ממוצעת בנסיעה

 דלתות, שלוש באוטוביאנק׳
 הנפתחת מאחור. מהן אחת
 את והופכת מעלה כלפי

למיני-סט״שן. המכונית
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