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!מוסמך מובן אצל רק
 הבלעדיים המורשים כסוכנים אנו,

״ ק חברת" של ד ו ו  עם בישראל נ
 שרות ומעבדות חילוף חלקי מלאי

ת, מודרניות מו  את מזהירים מתאי
תינו חו  ידאגו בי לקו

קסר את לקנות  רק המי
 בתעודת מלווה כשהוא

 חברתנו של אחריות
 ציון עם ירוק (בצבע

התעודה) על שמנו
 מספר את ויזהו

 המודפס המיקסר
 תעודת על המודפס זה עם המכשיר בתחתית

תובכןתמנע ת האחריו מ עוג ס ה  מיותרת. נפש מ
קסר לבל  אחריות בל תינתן לא אחר מי

מטעמנו.
ה ר ק מ ל ב ק ש פ ת ס ד מ ו ך ע ת ו ש ר  ל
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אומנות כיצירת המעוצכים הטפטים
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לנמלט משפט■ מדריד
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??המשטרה, שכורח מי
 שוטר, היי סד יי3 תיד מססןו

 חשזר כהכרה אינו
?רצה כתסיון

ברחובו לאיטו סייר איבג׳י דוד השוטר
 השעה ראשון־לציון. של השלווים תיה

 קלטה כשאוזנו חצות, אחר שתיים היתה
 למוצרי בחנות פריצה על אלחוטי דיווח
 של הראשי רחובה — הרצל ברחוב טבק

העיר.
 הפריצה למקום הניידת עם פנה הוא

 הספיקו כבר הפורצים המועד. את איחר אך
 כלי את נוטשים כשהם מהמקום, להעלם

מיו שהיות ללא בידיהם. שהיו הפריצה
 לקח המישטרה, לתחנת איבג׳י פנה תרות
חשו אחר לתור ויצא נוסף שוטר עימו
דים.

 הראשי לרחוב הסמוכות היסמטות באחת
טרנ פורר במכונית איבג׳י השוטר הבחין

 והוא התעורר חשדו לאיטה. ששוטטה זיט
בינ שיצאה המכונית, אחרי עוקב החל
מהי את והגבירה הראשי לרחוב תיים

 העירני לשוטר היו לא כבר כעת רותה•
 המכונית את עקף הוא מרובים. ספיקות

 אותה. ועצר דרכה את חסם המיסחרית,
 ואיבג׳י צעירים שלושה ישבו בטרנזיט

1 זהותם. את לברר ירד
הת והלאה מכאן כנס. ניצל השוטר

 אל התקרב איבג׳י עין. כהרף הכל נהל
 כשנד שעמדה המיסחרית, המכונית חזית
המכו נהג דולקים. ואורותיה פועל נועה
כש השוטר של פניו מול לפתע זינק נית
 זריזותו להימלט. וניסה לדרסו, מאיים הוא
 לנתר הספיק והוא לו עמדה איבג׳י של

 ניצלו כך חול. ערימת על וליפול הצידה
 שלף עשתונותיו, את איבד לא הוא אך חייו.

 הנימלטת המכונית לעבר ירה אקדחו, את
 על שלו המישטרתית האסקורט אל ואץ
 במהלך הבורחים. את להשיג לנסות מנת

 לתוך הנמלטת המכונית ניקלעה המירדף
 ממנה נימלטו ונוסעיה מוצא, ללא סימטה
 לאחר קצר זמן הבתים. חצרות בין בריצה,

 מהלכים גברים בשני איבג׳י הבחין מכן
 רק ונעצרו להימלט החלו השניים ברחוב.

 באוויר. אזהרה יריית ירה שהשוטר לאחר
ואב )21(אלפי כעזרא זוהו החשודים שני
מחולון. )18( מקמל רהם

 בבית־המישפט לדין הועמדו השניים
 של החמורה באשמה בתל-אביב, המחוזי

 האשימה לכך נוסף שוטר. לרצוח נסיון
 כלי ואחזקת רכב בגניבת התביעה אותם

פריצה.
 ומקמל אלפי כפרו המישפט במהלך

ות שונה גירסה היתה בפיהם באישומים.
 במועדון מבילוי ששבו סיפרו הם מימה.
 מונית ולקחו בתל־אביב, בודגה הלילה

ש בחורה ללוות על-מנת לראשון־לציון
 גירסה דחו השופטים הערב. באותו הכירו

 התביעה גירסת את קיבלו זאת לעומת זו.
 מתוך שניים הם ומקמל שאלפי שטענה,
 הנמלטת. הטרנזיט מכונית נוסעי שלושה

 לדרום השניים ניסו ההימלטות נסיון בעת
 ודרשה התביעה טענה איבג׳י, השוטר את

להרשיעם.
השופ שלושת ההפתעה. באה כאן אך
 גילעדי, וישראל לוין דוב בר, נחמיה טים,

 נסיבות על התביעה תיאורי את קיבלו
 את להרשיע מקום מצאו לא אך הבריחה

 השופטים שוטר. לרצח בנסיון הנאשמים
 פרקליטי גירסת את זו בנקודה קיבלו

 רובינשטיין מנחם עודכי-הדין הנאשמים,
 הוכח שלא שטענו שפטל, (״שפי״) ויורם
בריחה. נסיון רק אלא לרצח נסיון

 בנימוקיו: גילעדי השופט כך על כתב
 אלפי עזרא של שכוונתו סבור ״...אני
 לא לאחור נסיעה מהמקום. לברוח היתד.
 טיבעה מעצם כזאת נסיעה מעשית. היתר.

 לנסוע מתחיל הנאשם היה אם איטית. היא
 — שוטר כשמולו בריחתו, סיכויי לאחור,

 היד. יכול לא גם אלפי קלושים. היו
 האסקורט שכן מולו, ישר ולנסוע להמשיך

 שבר הוא דרכו. את חסמה המישטרתית
 בנסיעה. והחל שמאלה ההגה את איפוא

 הנאשם אך איבג׳י השוטר עמד אמנם לידו
 יקפוץ שהלה הנחה מתוך ממנו התעלם
 להגיע אוכל לא עשה... שאמנם כפי לאחור

 ב- לפגוע כוונה לאלפי שהיתה למסקנה
)54 בעמוד (המשך
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ב המסלול טל דוהרתפרשית
 לברי עד רכיבה מכנסי

מגפי־מור. ולרגליה מצמר( עשויים ייס,

יי1ן11ןך'1  ב־ גולדברג טלי הדוגמניות |
/ § י /  עשו־ אפורה, פפיטה שמלת 11\

אבזמים. שני בעלת וחגורת־עור מצמר, ייה


