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 ״הפגנה״ למראה יפו תושבי הופתעו השבוע סוף מימי באחד
 ״רק !״״גלבוע כגון כרזות נשאו שמשתתפיה וססגונית עליזה

״ל״י 165 לעשירים...״ רק ו״לא !
 החדש לשטיח פרסומת לצילום שיצאו פלד פרסום אנשי אלה היו
.״גלבוע״ — כרמל של .  אורח עוברי אליהם הצטרפו מהרה עד .

בזכות קריאות בהתלהבות קראו יחד וכולם תיכון ותלמידי

״לשלטון ו...,,שרגא ״גלבוע״ !
 בעת העתונות את כבשו שפניו ״שרגא״ לאותו היתה הכוונה

 !...״חוץ תוצרת עם אותך סידרו ששוב כ״שרגא האחרונה
ז בו דווקא נזכרו למה

 משה עם שיחד הפרסומת צלם נורברט במציאות הוא ״שרגא״
כולם... הנוכחים לשמחת ״ההפגנה״ על ניצחו שביים, עמר

 הקטנה ך
המרתיחה

*9 היחידה: הקטנה הכביסה נזכננת שלגיה

ה רנקיזן :100״ עד הכבסים את הנזרתיחה צי ז לי לסטרי ל ו ם ש !החיתולים. הכבסי
ת (נירוסטה): אל־וזלד פלדת כולה העשויה דו מי ע ארוכות. לשנים ואמינות ל

שוכלל באגיטטור המצוידת  המסתובב מ
ה סל־ד: 1400 של במהירות ס בי כ ת ל מ ל ש . ולנקיון מו מירב׳
שראל: המיוצרת ת בי רו ש ם אמין ל פי ל ח ל א מקוריים ו ל הגבלה. ל

עבור בלעדית :במסעל■ מיוצרת לגיר. 1*1
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לעומתה. קטנות באמת האחרות הקטנות שכל הקטנה הכביסה מכונת שלגיה

היו•!!! במחיר החנוכה-עדיין לכבוד י הזדרזו

)37 מעמוד (המשך
_ ציר הנאשם את ראו כי טענו, מישפט

 ה אך הדליקה, את לכבות מגסה חיים
 ילדיי של מדיבריהם דווקא התרשם שופט

 שבה ״העבירה :קבע כך משום התביעה.
 מוב־ ביריוגות עבירת היא הנאשם הורשע

 יי' לאור לשרשו, *שיש דבר היא הקת.
 הנאשם, הזאת. בארץ האחרון בזמן נעשה
 לא-איכפתית בצורה כאן נהג חייל, שהוא

משגרמה׳ גדול נזק לגרום היתד, *שעלולה
הרש־ לנאישם אסונות. אירעו לא בנם ורק
 רכוש אחזקת נסיון־גניבה, קודמות: עות
 קר השופט פלילית.״ והסגת־גבול גנוב

 על והטיל התביעה, לדרישת נענה ניאלי
בפועל. חודשי־מאסר שלושה עזרא

הדברים, את •שמע מדשקט עורך־הדין
 אחותו בדבורה, הביט במיסמכים, ■עיין
 היר־ ואחרי לתשובה, שהמתינה עזרא, של

 העירעיר." את אגיש ״בסדר, אמר: הורים
השגה. יולי חודש בסוף היה הדבר

 על שוב עבר הוא לעבודה. ניגש מוישקט
 ו־ במישפט, עדי־התביעה •של עדויותיהם

 חיים בעל־הקולנוע, של בדבריו התרכז
 1971 ״בדצמבר :במישפט שאמר לוטן,
 בפתה־ סטודיו בית־קולנוע בעל הייתי

 יכול אינני שנתיים. מאז עברו תיקווה.
 ליד דלק מישהו אז. קרה מה בדיוק לזכור

 באותו אש. ראיתי לקולנוע. דלת־הכניסה
 ברור לגו היה האש. ליד הנאישם עמד זמן

 הכל הנזק. את וגרם אותה הצית *שהוא
כך." על הצביע

פתאל: אפרים עד־ההגנה טען לעומתו
 לא אני שלנו. קבוע מקום־מיפגש ״זהו

 ברגע להיפך. •שם, שורף עזרא את ראיתי
 ה־שריפה, את לכבות מנסה אותו •שראיתי

 שמישהו להיות יכול לו. לעזור רציתי
 ויכוהים מתפתחים מדי־פעם שרף. אחר
ש יודע לוטן מר בית־הקולנוע. בעל עם

 כסף.״ בלי לפעמים נכנסים אנחנו
עו־ יובל העיד האשם. אה למצוא

 פרצה פתאום הספסל. על ״ישבנו פר:
 היה הוא אותה. לבבות רצה עזרא אש.
 שמונה במרחק הספסל על ישבנו אתי,
 שרף.״ לא שהוא יודע אני מהלוח. מטר

״עז :יעיש עמום השלישי, עד־ההגנה
 ניסה הוא לוח־ד,מודעות. את שרף לא רא

 עזרא לכבות. ניגש הייתי לא אני לכבות.
 הוא הלוח. את לכבות שניגש היחידי היה

 החולצה. ועם הידיים עם לכבות ניסה
פה.״ הוא זה בגלל

לעצמו, מושקט עורד־הדין אמר ובכן,
 צור־חיים עזרא שלא מהנחה לצאת אם

 זאת עשה כי־אז ההצתה, את שביצע הוא
 חפותו את להוכיח וכדי אחר, מישהו

האמיתי. האשם את למצוא יש עזרא, של
 שריצה הנאשם, עם לשוחח נסע הוא

ערי על חודשים שמונה מאסר עת באותה
 ארוכה שיחה אחרי מגידו. בכלא קת,
 על־ידי בוצעה ההצתה כי לפתע עזרא פלט
 בעת הקולנוע ליד עימו שהיו חבריו שני

 אך יעיש. ועמוס צוברי אהרון המעשה:
 להמשיך סירב פליטת־הפה, אחרי מייד

בדבריו.
 דבורה, על־ידי בחקירתו נעזר !מושקט

 צובר׳ את איתרו ויחדיו עזרא, של אחותו
הפרק יעיש. את גם ולאחר־מכן החייל,

 שבעיקבו־ ,לשיחה השגיים את הזמין ליט
האמת. את למישטרד, לגלות הסכימו תיה

ל פנה עורך־הדין הודו. החברים
 פתח־ ולמישטרת המרכז מחוז פרקליטות

 וצוברי יעיש את להזמין וביקש תיקווה,
 עד או השנה. באוקטובר 26ב־ לשיחה,

בנו 24ה־ בבית־המישפט, העירעור ליום
 את להזמין המישטרה טרחה לא במבר,

 אומנם הם המבוק־שת. לחקירה השניים
 עדות, למסור וביקשו במישטרה התייצבו

 את לקבל וסירבו אותם דחו החוקרים אך
 טעם ואין נסגר שהתיק בטענה העדות,
מחדש. לפותחו

בית־המיש־ של מהתערבותו כתוצאה רק
 צוברי ואת יעיש את המישטרה שלחה פט

 ביעירעור. שדנו המחוזיים השופטים לפני
 לוח־ את הציתו הם־עצמם כי סיפרו הם

 זאת עשו אך הקולנוע, שליד המודעות
 כי טענו הם להזיק. בכוונה לא כמישחק,

 לפלא יישלח צור־חיים שעזרא חשבו לא
 דבר סיפרו לא כך ומשום המעשה, בגלל

קודם־לכן.
 מכס המחוזיים, השופטים לשלושה

 ארליך, וחיים בנטל חיים צ׳רנובילסקי,
 התביעה, בקישת לפי לפעול אלא נותר לא

ולז העירעור את לקבל דרישה שבעצמה
הנאישם• את כות

 הלכו הם נעצרו. לא וצוברי יעיש אך
הביתה.
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