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 מעוניין והנך אחר מקצוע בעל או מורה סטודנט, אתה אם
לך. המתאימה ההצעה זוהי הכנסתך, את להגדיל

 והעבודה לאפשרויותיך בהתאם גמישות העבודה שעות
מקסימלית. עצמאות ומאפשרת מעניינת

ומעלה. תיכונית השכלה :הכשורים

.25 מעל — גיל

יתרון. — רכב

ראיון. לקביעת )03(291670 :לטלפון אלינו פנה

במדינה
)60 מעמוד (המשך
הסני של זו לשאלתו זאת? עשה מדוע

 :אלישר השוטר עגה קליר, זהר גור,
 ניסה ־הי יתאבד, הוא כי לנו אמר ״הוא
מהחלון.״ לקפוץ פעם כבר

 הריצפה, על התגלגל וצרח, צעק הנאשם
 אמו גם אליו. להתקרב לשוטרים נתן ולא

 אולם השוטרים. את ודחפה לחדר נכנסה
הכ הסניגור, של הנמרצת חקירתו למרות

 זרועותיו אשר הגרם, רחב אלישר חיש
 השתמש כי משרווליו, פורצות השריריות

ידעי. נגד בכוח
 מאחרי ידיו את השוטרים כבלו לבסוף

המ הוא המדרגות, לחדר והובילוהו גבו,
 את עזבו השוטרים ולצרוח. להתנגד שיך

 לעבור לו לאפשר כדי לרגע, זרועותיו
 קפיצה קפץ המדרגות ממרום ושם, בדלת,
 למרגלות נחת הוא בריכה. תוך אל ארוכה

 גבו. על שם ושכב המדרגות שלוש־עשרה
 זכו אליו, ניגשו אשר המישטרה, אנשי

 כרגלי שהתנפנפו מרגליו ובעיטות במכות
אופניים. רוכב

 להוציא וניסה הסניגור התערב זד, בשלב
 קפץ לא ידעי בעצם כי התביעה מעד

 השוטרים. על-ידי הופל אלא מהמדרגות,
בתוקף. אלישר זאת הכחיש שוב אולם

 בפניו מדמיע גז השוטרים התיזו לבסוף
 לרגע, אותו הימם אומנם זה ידעי. של
 ולאורד צעקותיו, שטף את הפסיק לא אך
סקרנים. בהמון השוטרים לוו הדיד כל

 אחרי נשכח כמעט הגנוב הרכוש עניין
 בתל- השלום ולבית־מישפט זו. התנהגות

 על ידעי נגד אישום כתב הוגש אביב
ל נזק וגרימת איומים שוטרים, תקיפת
 המיש־ חלון זכוכית את שבר שהרי רכוש.
טרה.

סרו כיפה חובש שחרחר, צעיר הנאשם,
 הנאשמים. ספסל על ומחייך רגוע ישב גה,

ובארי בלהט חקר זאת, לעומת סניגורו,
 דויד לשופט וגרם התביעה, עדי את כות

 ושוב. שוב בדבריו, לקצר לבקשו שטיינמץ
 נשאר רשף, יואל המישטרתי, התובע רק

 בביטחה מלאכתו את ועשה ואלגנטי שליו
ובשקט.

פשעים
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זוכו שחבריו אחרי עצמו,
 רוצה אני ורופא, עיתונאי הזמן ״אנא,
 בשבוע אמר כך למישטרה,״ עצמי להסגיר
 ד״ר לסניגורו, דהרי דודו בטלפון שעבר

ליבאי. דויד
 ז־ עולם־המישפט, ברזי שבקיא מי רק

 קצר, זמן לפני שנסתיים במישפט ביהוד
 להבין יכול בנתניה, בערש אלי רצח על
ההסגרח. עיתוי את

 בשעת הופיע דהרי צהובה. קורטינה
 היד, הוא סניגורו. בבית מאוחרת לילד,
 כיפה. ולראשו למשעי מסורק היטב, לבוש
 הרכוש את שהכיל מסע, תיק אחז בידו

הכלא. לבית עמו שלקח
 מכלא דהרי ברח חודשים כשמונה לפני
 על שונות שמועות נפוצו במדינה דמון.
 לחוץ־ ברח כי הניחו רבים מחבואו. מקום

 סיפר, עצמו הסגיר כאשר אולם לארץ.
 בארץ. מחבוא במקום בילה התקופה כל כי

 פרטים יספר הממולח שהבחור להניח קשה
 שעזרו אלה את להפליל שלא כדי נוספים,

בריחתו. בעת לו
 דהרי נאשם דמון מכלא ברח כאשר

 גניש שימעון בחורים, שני עוד עם יחד
 תיק בעדש. אלי ברצח ארכיב, וגבריאל

זי אפשרות מושלם. היד, נראה חמישטרד,
 רחוקה נראתה בתיק הנאשמים של כויים

ודימיונית.
 הינם כי הרף ללא טענו האשמים כל
 ״הלבישה״ המישטרה וכי מפשע, חפים

האשמה. את עליהם
 מכונית דהרי נהג המישטרה גירסת לפי

 הוא .1978 פורים בערב צהובה קורטינה
 מסיכות־ חבשו בגדדי משד, בשם ובחור
 של לידו חלפו כאשר פניהם. על פורים
 סוס על רכוב שהיה ,17ד,־ בן בערש
 על שבידו בעוזי בגדדי ירה נתניה, במרכז
 מהמקום נמלטו הרוצחים והרגו. הצעיר

בפרדס. נטושה נמצאה והמכונית
 ברצח השתתפו לא אמנם וגניש ארביב

 מעורבים היו התביעה לדברי אולם עצמו,
 הכלים בהכנת המעשה, בתיכנון אישית

גיר- לפי בנשק. בשימוש בגדדי ובהכשרת
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