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 תום לאחר נודיע המחודש הסטודיו פתיחת על
 הייעוץ יתקיים אחרות בערים השיפוצים.

בעתונות. להודעות בהתאם

 ל1ע המנויים תעדיפו!
1.8.78־0 התל

1הזד05111:1
שנח לחציגלידות לשנה

חוצאות מחיר
ס״וז ס״ח מ.ע.מ. משלוח חעתוו

310
385

585 = 63 + 55 + 467 
741 = 79 + 195 + 467

בארץ המנוי דמי •
רגיל גדואר תבל ארצות לבל •

אוויר בדואר חוץ לארצות המנוי דמי
415 777 = 83 + 227 + 467 אירופה •
580 1128 = 121 + 540 + 467 ומקסיקו קנדה ארה״ב, •

קולומביה, ארגנטינה, ברזיל, ונצואלה, •
855 1677 = 180 + 1030 + 467 פרו זילנד, ניו אוסטרליה,
790 1553 = 166 + 920 + 467 וחבש טוגן דרום־אפריקה, ניגריה, •
710 1392 = 149 + 776 + 467 טאייוון סינגפור, פנמה, •
780 1531 = 164 + 900 + 467 ונפאל הונג-קונג תאילנד, •
610 1195 = 128 + 600 + 467 זמביה רודזיה, טנזניה, השנהב, חוף גאנה, •

י במדינה ־
)38 מעמוד (המשך

 מחירו חרף המוות״. ולאחר נוזלים בגופים,
ישרא לירות 750כ״ — הספר של היקר
 ובעת לרכשו, מקרין החליט — ליות

 ״מישפט לערוך ניסה בצלאל של מישפטו
מך ס הספר. על ולהתבסס נ

 של המקוריות ואכן, מסוכן. תקדים
 שמואל המחוזי השופט ■השתלמה. הפרקליט

 שטען מקרין, של נימוקיו יאת קיבל קוורט
 הן שכן אמינות, אינן מז״פ שבדיקות
 מישרד־ של נודע בלתי חומר על מסתמכות
 החשוד החומר את ■מפרידות ואינן הבריאות

 החומר שאכן להסיק אין לכן למרכיביו.
 ההירואין). של הכימי (שמו דיאמורפין הוא

״המומ קוורט: השופט קבע בפסק־דינו
 ממישרד־ קיבלה המישטרה) (של חית

 הירואין. שהוא ילה שנאמר דגם הבריאות
 הירואין, הוא שהדגם הוכח שלא מכיוון

מזיכוי.״ מנוס אין
 לחופשי. ויצא שוחרר בצלאל שלמה

 השתררה תל-אביב מחוז בפרקליטות אולם
 היה קוורט השופט של התקדים מבוכה.
 מאות לזכות כיום ניתן על־פיו מסוכן.

 סמים של בהחזקה או בסחר נאשמים
המיש־ של הסמים במיחלק גם מסוכנים.

מקרין פרקליט
5 23 11 21 0

 פסק־הדין בעיקבות אדום אור נדלק טרה
המזכה.

המ פרקליטות הגישה המישטרה בלחץ
 לבית־המישפט ■הזיכוי על עירעור דינה

 בערב להתברר עמד העירעור העליון.
יום־הכיפורים.

לפרק מישנה בלטמן, יונה עורך־דין
 ״שלמה היתר: בין בו, טען המדינה, ליט

 כדי תור המישטרה על־ידי נתפס בצלאל
 בנסיבות כהירואין, החשוד חומר מכירת

 כי לקבוע בית־המישפט ■את הביאו אשר
 הרשעתו את מחייבות העובדתיות המסקנות

 בית־המישפט זיכה זאת למרות בצלאל. של
 שהדגם הוכח שלא סבר כי הנאשם, את

 הירואין... אכן הוא המומחית שקיבלה
 עדותה כי בסברו קמא בית־המישפט טעה
 מקום היה כי או בחסר, לקתה המומחית של

 החומר 'למהות בקשר כלשהי לאי־הבנה
 בית־המישפט מתבקש כן על שבדקה.

 את להרשיע העירעור, את לקבל הנכבד
הולם.״ עונש עליו ולהטיל הנאשם
 ששלושת לכד גרם דרמטי מיפנה אולם

 בדיון המשיכו לא העליונים השופטים
ש גורני, דניאלה ■מעורכת־הדיו, ודרשו
 העירעור. את למחוק המדינה, את ייצגה

 בעירעור הדיון לפני אחדים ימים :הסיבה
 שלמה הנאשם גזר־דינו. את הגורל גזר

 בעת בתאונת־דרכים, קשה נפגע בצלאל
 בית- של הרפואי הגיליון בקטנוע. שנהג

 על־ שהוגש בתל־אביב, איכילוב החולים
 בצלאל, של מצבו את ושתיאר מקרין ידי

 והיווה גדולים עמודים שני פני על השתרע
 בוטל. העירעור מרשים. אנושי מיסמך

 שלמה כנו. על נותר התקדימי פסק־הדין
 גופו, שיקום על להיאבק ממשיך בצלאל
 ממשיך מקרין דרור עורך־הדין ואילו

 המישפט. את הפסיד שלא על־׳כך להתייסר
 יתכן ונכלא, מורשע בצלאל היה אילו שכן
 והיה הקשה בתאונה מעורב היה שלא
ושלם. בריא נותר
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