
במדינת
פשעים

■כולווך כפי אנוס
 בנוכחות במיטתן, גאגבו ׳הנשים

 טוענת והמישטרה בעליהן
 יבוז אינו שנעצר שהחשוד

אחרת בדרך מיני לסיפוק ?הגיע
 המוזלועינת, ומפי למקום מק־ ״׳הגעתי

 התברר היסטריה, סף !ועל יגדגשת שהיתר.
 החלון דרך לדירתה !פרץ החשוד כי לי

 ליד שישנה כזמן למיטתה ניגש האחורי,
 וליטף תחתוניה לתוך ידו הכנים!את בעלה,

 בו הבחינה התעוררה, הי!א אבר־מיגה. את
!נמלט״.״ הוא ואז

 בן־דוד חיים ססקח־ימיישנה ותיאר !כך
אי את חולון, במישטרת קצין־סיור ),34(

.1977 ■באוגוסט 8ה־ ליל רועי
 שיגרתי בסיור היה הוא לילד. באותו
 את נמה השוממה העיר חולון. ■ברחובות

קרי נתקבלה לפנותיבוקר 4 !בשעה שנתה.
 ג׳סי בשכונת לדירה !שחדר ■פורץ !על אה

 מפקח- של הניידת העיר. ׳שבפרוורי כהן,
 החשוד אך למקום, ■דהרה בן־דור מישנה

החצרות. בין נמלט סבר
 שהובא כלב־ג״שוש, הזעיק ■קצין־הסיור

ל חוקרי־המ״שטרה ■את !והוביל מבית־דגן
הכלב. עצר שם ובעיר, !ארבעיארצות רחוב

 הזכירה המגונה ■המעשה ■שיטת־ביצוע
 שבו דומה, מיקרה הצוות משוטרי לאחד
 על רחוב, !אותו ■תושב ,17 !בן ■חשוד ■נעצר

 של לביתו ניגשו השוטרים דומה. עבירה
אותו. ■ועצרו קטין אותו

 ראובן*, החשוד סטייהז או תענוג
 שייוחסו המעשים כל ואת בחקירתו הכחיש

 לפני לדין ■אותו העמידה המישטרה אך לו,
שופט־נוער.

 המישפטיים ההליכים שהחילו לאחר שנה
 אישה דומה. אירוע בחולון אירע נגדו,

 סכין, ׳באיומי !נאנסה ׳למילואים, יצא שבעילה
 באשמורת לבייתה ׳שפרץ ׳אלמוני על־״די
הבוקר.

 קיום !של זיו שדרך היתד., אחית אפשרות
 הפרטי בחדר-המיטות נשים, עם יחסי־מין

 כל על התחבבה הבוקר, באשמורת שלהו.
 חו־ שמישטרית אלא ׳חולון. של עברייניה

 את ישוב עצרו השוטרים אחרת. סברה יו1־
 שנים, 18 לו מלאו שבינתיים קטין, איתו

המעשה. בביצוע כחשוד
מעצ להארכת שופט לפני הובא החשוד

 הדמיון היא נגדו העיקרית כשהראייה רו,
ש טוענים חוקרי־המ״שטרה השיטות. בין

 ש־ הייחידד, שהדרך !איימפוטנט, הוא ראובן
ב היא מיני לסיפוק להגיע לו מאפשרת
 חרישית התגנבות לדירה, פריצה אמצעות

 ואיניוסה בעילתקזבית !של ומיטתה יעבר אל
 החוקרים, לדעת ׳גרימה, זו סטייה בשנתה.

 לנוכחותו כלל התייחס ילא ׳שהחשוד לכך
 סבורים כך הסטייה, האשה. לצד הבעל של

הגיוני. ושיקול מכל חזקה — החוקרים
 מאיר עזדך־הדין החשוד, של ׳פרקליטו

 החשדות. מפל ונסר זו טעינה ידחה זיו,
 שהחשוד הוסיף ,אליבי, טענת טען הוא
 לבדיקה ותק זרע דם, ישל דוגמות מסד

 בתל־אביב שיופט־השילום אך מעבדתית.
 11 של למעצר ■מספקת עילה ■בשיטה ראה
יום.

מישפט
ה עד■ ד3 המדינ

■חא?וןנ־מיד.
 ערב גורודיש

 החשוד שותבו, 7ש ?שיחתרו
ובהפצתם צ׳קים בזיוף

ה לבית־המישפט שהוגש כתב־ד,אישום
בישר הפשע כי מוכיח בתל-אביב מחוזי

 מביישת שאינה תיחכום, לדרגת הגיע אל
מאד. מפותחות מדינות אפילו
 ומהדי עמרמי • דויד הנאשמים, שני

ו דולרים ברבבות צ׳קים זייפו אטאסמי,
 ואף המערבית, הגדה לתושבי אותם מכרו

באיראן. איראניים לאזרחים
 הפליאה הבנקאיים הצ׳קים זיוף צורת

חש פתחו כי נאשמים הם שבה. בייחודיות
בבלגיה. בנק סיטי נשיונל בפירסט בון
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קטין. היותו בשל בדוי השם *

מקדר
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ר מקר ל של ה ר נ  אל־ ג׳
ק א קטרי ב הו טו ב ה
לם, ם זה (את עו עי ד  יו
הכל!)

מ־ סו ם: מי ד ו4דג  ע
ם קוב, 24  בלי או ע

תקן ת־קרח מ ביו  לקו
ם ם. ולמי  קרי

ם: 5  שקד, לבן, צבעי
ם. צהוב, חו קדו, בו  א

ה תא א פ ק ן ה ו לי  - ע
קסז,

ת שתי או תו רך דל  לאו
 .51-£ם8-׳>י510£

ם לי לג ם. ג י לי ר טג נ  אי
שי מירב דו ת חי חו  הנו

ם. קניי רי מ א ה

ת1ובו1 !ודיח
כביסה □■ בל

בולת ק״ג, 8 עד קי ם לו הפני ס בו רו מני
לו או ג 1/2 אפי ק״ טה.

ט ק ס ב - ני מי ב הבל ( ת 4 כניו קוי: תו ני
ש עדי שמ ה שמ ס לכבי ת כולל כני ם תו רי לסי

ה טנ ם ק טי רי לפ די ו ע ת. מחבתו ול
נים). בולת ת ו 5 - קי מערכו

ם רמות 4 בהת - מי שולחן.
ת אם סה. לכמו הכבי לה שקטה. פעו

ת סו ת כני ם נפרדו מי  ל
ם ם חמי קרי  .ו

ת כניו ה תו ס בי תי כ  בל
ת. בלו  מוג

ת. שתי רויו הי מ

■בווו ■ !!
בביסה

טי מ טו ני. או כו ס ח  ו
פעל  בגז. מו

ת כני ת תו חד לכ מיו
סה ץ. ללא בי  גהו
ני רגש רו ט ק ל מפ א
ק ה את סי ל עו פ  ה

ה ס שהכבי שה. כ יב

ן ו ע ■ ש ■ ד ד
שי של רחב מגוון מכ

ם רים שי גי ־ חדי די
ם ם. טליי ניי רו ט ק ל א  ו

ש שראל חד !בי
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ת ו נ ו י ל : ע ת ט ל ח ו מ

ל ר נ ג׳
ייר,

ק ה ט ק ל א .
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רה ם גם מכי לי עו רי ל לפטו ם ו צרי של מ  מו
רל ״ ״ג׳נ ק רי ט ק ל ק א י מג׳ ״ שך״ ו

ם ריי קו ב מ ה״ ר א מ

 ת״א. ,1X3 אלנבי רח׳ ,113 אלנבי סלון : והמרכז תל-אביב אזור : המורשים הסוחרים אצל להשיג
רחוב פרידמן, מ. תל־אביב. ,20 גבירול אבן רחוב להיט, סלון תל־אביב. ,3 יהודה בן רח׳ מ.ש.י.,
תל־אביב. ,1 הגליל רחוב בע״מ, שיטה ת״א ,40 גאולה רחוב אירופה, טלון תל־אביב ,39 גורדון
 רחוב סבוי, טלון בת־ים. ,33 בלפור רחוב ליפשיץ, כל״בו תל־אביב. ,105 החשמונאים שימי, חשמל

 רחוב ברוק, הרצל יפו. ,24 ירושלים שד׳ לבל, חולון. ,75 סוקולוב כל״אלקטריק, חולון. ,77 סוקולוב
סנסור, רמת־גן. ,30 ביאליק רחוב שביט, סלון גבעתיים. ,145 כצנלסון רחוב שביט, סלון יפו. ,11 רזיאל
,16 ההגנה ,120ה־ הגל פתח־תקוה. 29 ציון חובבי רח׳ בן־עמי, סלון רמת־גן. ,91 ז׳בוטינסקי רחוב
 מרבי כהן, החשמל ראשל״צ. ,39 רוטשילד רח׳ ברנפלד, בני־ברק. ,41 עקיבא רבי רח׳ מאיד, פ״ת.

 רעננה. ,109 אחוזה רח׳ אפי, סלון השרון. רמת ,70 סוקולוב רח׳ סנטור, אשדוד. ,24 חנות ד׳, מסחרי
,53 סוקולוב רדיו הרצליה, ,11 סוקולוב ,120ה״ הגל הרצליה. ,18 סוקולוב רח׳ אברהם, שטראוס
 הרצל רה׳ פיקס, אחים נתניה. ,30 הרצל רח׳ קטם, סלון נתניה. ,18 בנימין שד׳ צמרת, סלון הרצליה.

 חדדה. ,38 רוטשילד רח׳ הבט, רדיו נתניה. ,12 הנציב שמואל רח׳ רגבה, מטבחי נתניה. ,51
חיפה. ,124 הנשיא שד׳ עמית, חיפה. ,25 הנביאים רח׳ חשמל, טרקלין :והצפין חיפה אזור
 רח׳ ויוסף, בישארה סרוג׳י טבריה. הגליל, רחוב קזז, חיים עפולה. ,5 ירושלים רחוב האושר, פינת

 לוי, אחים ירושלים. ,68 יפו סנסור, א־דין. סלח רח׳ טביטאגי, :ירושלים נצרת. ,56 השישי פאולוס
 באר־שבע. ,211/5 ביתן ׳התעשיה, אזור יהודית, קרית קורמוטור, :באר־שבע .18 המלכה שלוטציון רח׳

באר־שבע. ,114 החלוץ צמרת, סלון
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