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נ■1מ!אדמ מידע
 טיעון !העזה עורחחדין

 והחשוד מקורי,
בערבות שוחרר

 מונית -תורידה כשבועיים לפני בלייל־שבית
מנ האיש׳ בתל־אבחב. סטיייקיד, ליד נוסע

 הסטייק־ את לקבל לתורו וחיכה לוי, יחם
 אותו דקר אלמוני, ׳הגיח כשלפתע -בפיתה,
 כלעומת המקום מן והסתלק בביטנו ׳בסכין
שיביא.
ה ניסו יושם לביית־החולים, הועבר לוי

 לא הוא לשווא. אך — לחוקרו שוטרים
 -על סרטים כיל למסור רצה, לא או ידע,

 הדבר,״ קרה מדוע יודע ״!אוני ד,׳מיקרה.
 אני ובכלל, התוקף, מי יודע ״׳איני אמר,

לדבר.״ מכדי ירע מרגיש
 שיל עדותו ירק הי׳תה המקשטת*. בידי

 והנתקף התוקף כי סיפר הוא המונית. ינהג
 ליד שנעצר לפני ׳במונית שניהם נמצאו

 מקום על השניים רבו לדבריו הסטייקיה.
ה את לקניות לוי ומשירד ׳במונית, ישיבה
 השני, הנוסע ׳אחריו ומיהר שלו, סטייק

ונעלם. איותו דקר
 ה- את קירבה לא קו עדות גם אך

 כיוון התוקף, של לזהותו כהוא־זה מ״שטרה
לזהותו. יכול לא המונית שנהג

ש אלמוני מידע שם. עלום מידע
 כי מסר, למישטרה יותר מאוחר הגיע

 בידם סירית-דייג. בעל לב, יוסף הייה התוקף
ו לביתו, המ״שטרה הגיעה בערב שישי
 עילום־השם, המידע סמך על אותו עצרה

 חמורה חבלה ובגרימת ובתקיטה בחשוד
 אליבי, היה שללב למרות לוי. למנחם

 ב־ ד,ערב שעות יכיל ׳את בילד, ולדבריו
 חוב- סל פרטי על לחזור יוכל ואף ׳ביתו,
 ח־ ׳בו מחזיקה ׳ששודרו, הטלוויזיה נ״ות

׳ש הראשון ביום !אותו והביאה מיישט׳ר׳ה,
ל מגורי־כחן, יוסף השופט לפני עבר

מעצרו. הארכת
 של פרקליטו ריכטמן, אברהם עורך־הדין

 מעצרו מאז בי השופט בפני התלונן ילב,
 וכי זיהוי, מיסדר נערך לא שולחו של
 המקשר חומר כל המישטרר, ׳ברשות ׳אין

 ■מידע מקור אותו ׳מלבד לעבירה, אותו
אלמוגי.
 מידע כל לפי פועלת המשטרה ״אם

 -אך ■אנשים ועוצרת ואליה, המגיע אנונימי
 !במדינה אזרח כל הרי זה, סמך על ורק

 כל ללא בבית-המעצר עצמו למצוא יוכל
 למסור יכול היה מקור אותו ״הרי סיבה.
 את דקרתי דייכטמן, אברהם אני כי לכם,
 א׳ני יכולתי הצדקה שיל מידה ובאותה לוי,

 הצעיר עוררהדין טען סאן,״ עצור להיות
בלהט.

 לב את לשחרר וציווה שוכנע, השופט
לירות. 3,000 של עצמית בערבות

מיפלגות
!המפולגים המאוחדים
להיוועץ מבזי חתמו העסקנים

התורה, גדולי כמועצת
פילוג ציפוי ועתה

 הרקע פילוג. בפני עומדת קשראל אגודת
 המקומיות, לרשויות הבהירות הוא לכך

 י׳ש־ אגודת המסד״ל, יבין שנחתם וההסכם
 הליכה בדבר ישראל אגודת ופועלי ראל

 ברשימות המקומיות לרשויות לבחירות
משותפות.

 ללא ר,הסכם על חתמו האגודה ■עסקני
 על המחליט היחידי המוסד עם התייעצות

ו התורה, גדולי מועצת עקרונותיה, כל
 סיעת אנשי של ׳זעמם את עורר הדבר

 !שבראשם׳ והגשימה, ציות בגוש תוריה בני
 ישי־ ראש קריליץ, ׳שאול חיים הרב ׳עומד

הריבה. בקנאותו ׳שידוע ומי מאיר בית יב׳ת
 דבר היוודע עם ׳מייד -כינס, קרליץ הרב
 הישיבה ראשי !ששת את ההסכם, חתימת

 בני הנהלת'סיעת את המרכיבים האחרים
 על שולטים הם לטענתם ואשר תורה,

ו ישראל, אגודת ׳בוחרי מציבור כשליש
 ולרשויות הבחירות את להחרים להם הורה
 בגי׳ל׳וי-׳דעת ה,״׳מוקצה״. -משום ׳בהן יש !שכן

 את הביעו קרליץ, הריב של אנשיו שהפיצו
 עקרוני דבר שנחתך על הרבה פליאתם
 גדולי של פיהם את לשאול מבלי באגודה
עצם ע׳ל התורה), גידולי (מועצת ישראל

)50 בעמוד (המשך

 שיתק•■□ בינלאומית ברמה חברת• אירוו!
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ת רווקים או - ורווקו ה חופשה שבוע לבילוי בו ה מהנ  המלוו
בנתניה. ״81ס״8 ״זו^ע במלון א0־א3׳10? באירועים

כוכבים 4 של ברמה מלון *
ת ברמה מטבח * מי  בינלאו

כשר.
ם 7 אירוח * מי ם י מלאי
ת 3 * חו ליום ארו
ערך יקרי פרסים *

ם מופעי ערב כל * מני  א
מורת לצלילי ורקודים תז

שחקי *  שונים, חברה מ
ת פרסים בינגו, והפתעו

ם וחוף שחיה בריכת * י
ם * צי מזי קו
אפנה. תצוגות *

את וכל ר ז כפול. בחדר ליחיד בלבד לירות 3,850.— של במחי
מע״מ) כולל (לא

ם נשף ו׳ ביום אדה ומלך מלכת ובחירת סיו הרווקי
תחתן הראשון הזוג ת כתוצאה שי כרו אדה מההי קי  סוף יקבל ברוו

ם זוגי שבוע נתניה. ׳׳81ס,8 ״זו^פ במלון חינ
אדה לב: שימו קי ם רק להרשם יכולים 78 לרוו ת רווקי קו  ורוו

ת בתעודת כך הרשומים הו שלהם. הז
שמה: פרטים • והר

 04־529823 טלפון 21 הרצליה רה׳ חיפה, ונופש חופט שרותי - ״חן״
03־232013•244844.טל 5 פרוג רח׳ ת״א ונופש אירוח שרותי - ״נאור״

כלי־־נגינה
 אקורדיונים — גיטרות

 אורגנים — פסנתרים
חלקים — מיתרים

השאלה *
ם * קוני תי

י!■ד.*■*.׳:* .*>-•- , •—■״,*יי,**■

מכירה *
 ת״א 48 אלנב* גינצבורג א.

03־57773 טל. גאולה, רח׳ סיכת

ה פנ או לצעירות!!! ה
 ומכנסיים חצאיות טוניקות,

ת״א ו,46 אן״לרילה״דיזנגוף

׳ ס ק ב ו ר ״
 הצלחות של חדש מלאי הגיע

״רובקס״ של הנפלאות

וג\וד<ו7
ת חזות<ת לאמנו
ת כ ר ד ה ד יפה ב ל פ

 ומבוגרים, נוער לילדים, חוגים
 עבודה ציור, :הכוללים
 שיחות, שונים, בחומרים

 והתוודעות ניתויסים ביקורות,
האמנות לתולדות

 בשעות: להתקשר ופרטים להרשמה
228382 טל. •1 21.00—15.00


