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קבע חסר-תקדיס כפסרךדץ *
.איכה המישמרה השופט:

עציר, ;י? להק מסוגלת
?שחררו יש ולכן

 ה- שופט־המעצרים של בביתו הטלפון
 באישון- צילצל אבן־ארי אריה תל־אביבי

 ב־ עיון סיים שזה־עתה השופט, לילה.
הופתע. גדולה, ערימת־תיקים

 הנרגש קולו בקע הקו של האחר מעברו
 ״כבוד רובינשטיין. מנחם עורך־הדין של

סכנת ״נשקפת במהירות, פלט השופט,״
 ל- שלחת הבוקר שרק שלי ללקוח חיים )

 השופט כך!״ ייתכן לא זה אבו־כביר.
לליש־ אותו וזימן הפרקליט, את הרגיע

 הקצר בדיון המחרת. בבוקר השכם כתו
 אבן־ארי מתח בבוקר, בלישכה שנערך
מבו שבה הדרך על חריפה ביקורת

ו המישטרה על־ידי הוראותיו צעות
שתחיל חסר־תקדים, אמיץ, פפק־דיו קבע

למדי. רגיל בסיפור תו
 אלמונים פרצו השנה באפריל 26ה־ בליל

 בתל־אביב, אלנבי ברחוב לחנות-תכשיטיס
ב הנאמד בערך סחורה מתוכה וגנבו

 צעירה התקשרה למחרת לירות. 400,000 ו
 סוכן־התכשיטים של ביתו אל אלמונית

תכ לו והציעה ),25( קורץ יהודה הצעיר
 הנערה, עם נפגש קורץ משובחים. שיטים

במילק־ ,בקטינה התגלתה יותר שמאוחר
 מהסחורה חלק ולקח העיד, בצפון באר

 עוררו הבדיקה תוצאות בביתו. לבדיקה
 פגישה לקבוע מיהר והוא חשדו, את
 לה להחזיר על־מנת הצעירה המתווכת עם
 של ידידה הופיע לפגישה התכשיטים. את

 עשיר עבר בעל שהוא יתום, משה הקטינה,
 קורץ. של למכוניתו ונכנס בפריצות,

 למקום שהזדמנה המרכזי המדור של ניידת
 את במקום ועצרה יתום, את ״קלטה״
 קורץ ואת בפריצה, כחשוד יתום :השניים
הגנוב. הרכוש באחזקת כחשוד

ה בחקירה כבר במעצר. איומים
 לו, הידוע כל את קורין מסר ראשונית

 עבר לו אין חוקריו. עם פעולה ושיתף
 שירותו את לא־מכבר סיים הוא פלילי,

 כלכלה ללמוד להתחיל והתעתד בגולני,
ב חשוד שהפך העובדה באוניברסיטה.

ניכר. לזעזוע לו גרמה פשע
 ל- החשודים כל הובאו באפריל 29ב־

 בתל- בית־המישפט של מרתף־המעצרים
 שהיו בפריצה, שהחשודים הסתבר אביב.

 איימו תא, באותו קורין עם יחד עצורים
 עדותו. את שישנה לשכנעו בניסיון עליו

המת את שהבין רובינשטיין, עורך־הדין
 הסביר סגורות, בדלתיים דיון ביקש רחש,

 ישוחרר שהחשוד וביקש לשופט המצב את
 חושש ״אני הסתיימה. שחקירתו מאחר
 הם דבר של ״בסופו הסביר. לקוחי,״ לחיי

ל בחזרה * פוסטר. באותה כולם נוסעים
הטי את מילמל המשטרה נציג מעצר.״

נוס בכיוונים לחקור ״יש :הרגילים עונים
 ציווה והשופט מסתעפת...״ החקירה פים,

 אף־כי ימים, המעצר.בשיבעה הארכת על
 קורין את להפריד שיש לציין שכח לא

החשודים. שאר מעל
רו עורך־הדין ביקר לאחר־מכן יומיים
ול- באבו־כביר, בבית־המעצר בינשטיין

 נתון כשהוא קורץ את שם גילה הפתעתו >
 מבלי האחרים. העצירים מצד חזק ללחץ
 השופט אל הפרקליט טילפן זמן לאבד

 זה, בדיון חוזר. דיון ודרש אבן־ארי,
 בפרוטוקול השופט קבע למחרת. שנערך
 את להעביר יש כי חד־משמעי באופן

 שהמיש־ אלא אחר. לבית־מעצר החשוד
 לבתי- עצירים לטלטל היטב היודעת טרה

ל לה דרוש הדבר כאשר נידחים מעצר
 של פגישה למניעת או חקירה צורכי .

 למצוא הצליחה לא פרקליטו, עם חשוד
ה החלטת אחר. בית־מעצר קורץ עבור
בוצעה. לא שופט
השופט, הטעים החוזר הדיון בשעת עוד
 זרו- על הרובצת האחריות במלוא שחש
 הוא כי חשודים, על להוז החיה דית

 אם גם בוצעה. החלטתו אם לדעת מעוניין
הלילה. באמצע כד לשם אוחו יעירו

 עורד־הדיו ואכן, רטיחרור. אתרעה ,
 זיל- אכו המישטרה כי שגילה רייינשטיין,

 וטילפן היסס, לא השופט, בהוראות זליה
 התקיים למחרת לילה. באותו עוד אליו

 גתגלתה וכאן קדר, דיון השופט בלישכת
)40 בעמוד (המשך

 — עצירים להעברת סגורה מכונית *
זינזאנה.

 תפו□
טרמפ!

הקמפינג טיול■ על
תה רוצה צעיר א ת ו הנו ל ל ב בעולם מטיו  אבל, מינימלי. בתקצי

ת רכב־שכור, בתי־מלון, ת ובל מסעדו חו ת הנו ק קפ מפו  ה
ת ״אוכלים״ ב. א ה לך, התקצי ע רס; חב׳ מצי טו מפינג ם ק  טיולי
ם ם מרתקי מו ת. במיני צאו הו

ה הקמפינג בטיולי ת אה א ת רו  כמוך צעירים עם העולם א
ת עליזה באוירה בחוויו ת ו חדו ה במינן׳, מיו ם לינ  בתוך באהלי

שינה, שול שקי־ ת של עצמי בי חו שדה ארו שובל־ במטבחי־  מ
עה לים, סי ם נ סי בו טו ם, באו  כולו העולם בקיצור, מפוארי

ת א בחוויו שכחו של ם לעולם ת רי א במחי עו של  לכם הצי
מעולם.

רס חב׳ טו ת, קמפינג ה זו מארגנ שנ ת ה עי  הרבי
עה קמפינג, טיולי ם מבחר מצי  :טיולי

ם 26 גיל עד 6 טי );28 גיל עד (סטודנ
פה יום 32 * רו $ 590 + ל״י 5550 — אי

ה יום 32 •* $ 390 + ל״י 5550 — סקנדינבי
פה יום 36 * רו  $ 425 + ל״י 5725 — אי
פה יום 42 ☆ רו  $ 450 + ל״י 5750 — אי

חד 40-30 לגילאי מיו
פה יום 36 * רו $ 425 + ל״י 7ו55 — אי

ם כל רי ם נכונים המחי ם 22/3/77 ליו ת 2 וכוללי חו רו ת פרט ליום, א ח רו א דון( לונ  בלבד) בוקר ל
ם * ם טיולי חדי ם מיו סטי כוני תי ל
שלך. הנסיעות סוכן אצל קמפינג טיולי חוברת דרוש ☆

 קמסיננסור□
ו5 0רזננןרח9ס*1ז 3

הסגוריל לטיולים בעברית .־דרכה ;

 הנסיעות משרד■ בכל והרשמה סרטים
דיזנהויז ובמשרדי

ם מן טיולי ע סי ע- סי מ ה ק ת א צעיר ש

י ו 1 מ ה
 חשבון, קיבלת
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 מודעה לו תעלה
עמוד בגודל
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ה קורסי ל לי צ
וב׳ם־סוף בתל־אביב

.03־295529 : צלצלי

 אקורדיונים * גיטרות
אורגנים * כלי־נשיפה

תופים * מיתרים
 + מכירה 4 השאלה

תיקונים

מוסיקה גינזבודג
 ת״א, גאולה) רח׳ (ליד 48 אלנבי
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