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?התחתן,״ לד ״כדאי

 זבחור״הישיבה השופט יעץ
אסר ואחר בהצתה החשוד

הזיזה בשעות מסיתו צאת7 עזיו
 על פטיסי אלי ישב ארוכה שעד, במשך

 ב־ השלום בבית־מישפט העצורים ספסל
ב ועוקב ידיים, משלב כשהוא תל־אביב,

 ונכנס היוצא העצורים זרם אחר אדישות
 הבחור עמד תורו, כשהגיע האולם. אל

 עד וחיכה בסבלנות, במקומו חובש־הכיפה
 אוחנה, סלומון רס״ר החוקר, שיסיים
 את רפופורט, בורים השופט, בפני להביא
 כך במאי, 13ה־ בתאריך האישום. פרטי
 אחת לשעה סמוך המישטרה, בא־כוח טען

ב בית של גגו על החשוד נראה בלילה,
 על- ברמת־השרון, 98 שיבטי־ישראל רחוב

 לעברו. שקרא הסמוך, מהבית השכן ידי
 באותו מהמקום. ונעלם השיב, לא פטוסי
 ניסיון הסמוכים הבתים באחד היה הלילה

למח גג־הבית אל השכן כשעלה פריצה.
 נפט. של ג׳ריקאן הגג על מצא היום, רת

 רס״ר טען רבות,״ הצתות היו ״באיזורינו
ובהי כלי־רכב נשרפו, ״צריפים אוחנה,

 בהצתות יד שלחשוד חושבים אנחנו קפה,
האלה.״

 במקומו, פטוסי עמד הזמן אותו כל
 הבקשה את שמע כאשר שקט, כשהוא

ב וכפר בגאווה במקומו הזדקף האחרונה,
עובדות.

 שכשהוא שלנו, מהניסיון יודעים ״אנחנו
 לכן דברים, מיני כל מצית_ הוא שיכור
 יום,״ 15ל־ אותו לעצור מבקשים אנחנו
אוחנה. רס״ר ביקש

 הביט מקום,״ מאיזה אותך מכיר ״אני
 שכשאתה רואה ״אני בעיון. בחשוד השופט
 הנה עצמך. על אחראי לא אתה שותה,
 ואתה במעצר יומיים נמצא אתה עכשיו
מצויץ.״ נראה
ה התנפח כאן לכרית־מיזה. רק
 לדבר והתחיל יותר, עוד פטוסי חשוד

 העדויות ״כל ובוטחת: תקיפה בצורה
 כבוד- וזולה, מרושעת רכילות הן האלה

 שמכירים אנשים על־ידי נעשו הן השופט,
 בסך־הכל בי, לפגוע ורוצים כחקיין אותי

 לפני רק מחתונה. היום באותו חזרתי
 היום מישיבה. חזרתי השופט, אדוני שנה,

 פטו־ שאלי מעכלים לא מהישיבה הבחורים
השו אדוני שריפות? בישיבה. לומד סי

 במועדון הייתי בסך־הכל פריצות? פט!
קלפים.״
ב לחפש לך יש ״מה :השופט שאל
 משחקים לא כבר בישיבה קלפים? מועדון
?״ קלפים
 אני השופט, אדוני ״מה, החשוד: ענה
 מחתונה חוזר כשאני קטן, ילד כמו צריך

 להם ולהגיד בתחנת־המישטרה להתייצב
 ואם אבסורד, זה לישון? הולך אני מתי

בלי שתיים שעה עד לטייל לי מתחשק
השו כבוד ? לטייל לא לי יגיד מישהו לה,
התו כל כלום. ולא חולה־נפש לא אני פט,
 לא לחינם, פני את שמשחירים הזאת פעה

לי.״ נראית
ש רואה ״אני :בהבנה בו הביט השופט

 אפילו אתה עורך־דין, כמו יפה מדבר אתה
 מה לי תסביר אולי אז עורך־דין, צריך לא

החתו אחרי הגג על אותך ראו פיתאום
 הנפט?״ של הג׳ריקן עם עשית ומה נה,

 פטו־ ענה הביתה,״ חזרתי אזרח כל ״כמו
 אני יש, מה אז קצת. ״והסתובבתי סי,

 רוצה.״ שאני מתי להסתובב ויכול רווק
 השופט, יעץ להתחתן,״ לך כדאי ״אולי

 ולא אשתך עם בבית בעיות לך יהיו ״אז
בחוץ?״ בעיות
 שעברה, ״בשנה החוקר: התערב כאן
בגניבה.״ אותך האשימו פטוסי,

 של בחצר והסתובבתי שיכור, ״הייתי
הבחור. ענה השכונה,״

 ל־ פריצה גם כאן רואה אני הו, ״או,
 מאסר ״וקבלת השופט, אמר בית־תפילה,״

שנים.״ שלוש לפני תנאי על
 השופט, אדוני לך, לומר רוצה ״אני

 ההווה. ובין העבר בין קשר כל שאין
ש היכן להסתובב ממני מונעת המישטרה

הצעיר. הכריז רוצה,״ אני
ה אל השופט פנה קל הירהור אחרי
 מהבית יציאה עליך אאסור ״אני חשוד:

 כך בערב, שמונה אחרי מסויימת לתקופה
 לברית־ רק אלא לחתונה, ללכת תוכל שלא

תו,כל שם גם בבוקר. הולכים שאליה מילה,

 נורא.״ כל־כך יהיה לא זה אבל להשתכר,
פטו את לעצור החליט רפופורט השופט

 למישטרה לאפשר כדי ימים, לשלושה ,ם
חו במשך כי והורה החקירה, את לסיים

 בביתו, להישאר פטוסי על יהיה ימים דש
 בבוקר שש ועד בערב תשע בשעה החל

 מדי יותר על ירקוד ״שלא כדי שלמחרת,
אחד״. בערב חתונות

ת פו צ צר לויסידוה ל קנ בו
 זשחדד גיסתה עורכודהדין

 הצעידה החשודה את
ההרה

 נוהלי- כל' את הכירה אבוקרט שרה
 עבדה שבו התל־אביבי במישרד העבודה

 כאשר החשד, עליה הוטל לכן כמזכירה.
 לירות אלף 20 ובו תיק מהמקום נעלם

 למצוא, קשה היה שרה את דולר. 500ו־
 וימים עבודתה, את עזבה שהיא מפני

 בריביירה בילתה כבר אחר־כך מעטים
 ואחרי נעצרה, חזרה כאשר הצרפתית.

 החזירה ואף התיק, בגניבת הודתה החקירה
 סיפרה כך הנותר, בחלק מהסכום. חלק

יהלומים. קנתה יוסף, רותם רס״ר לחוקר,
 שעבר בשבוע בריאה״. ״שתהיה

המע לאולם הבלונדית הצעירה הובאה
 עורכת- לדברי שיניה. בין כשכרסה צרים
 בחודש שרה נמצאת גלבוע, חנה הדין

 קשים, תנאי־המעצר להריונה, השביעי
 הסניגורית בערבות. לשחררה לכן, ורצוי,
 החשודה כי שצקי, עדנה לשופטת, סיפרה
 כבר ולמעשה, בקרוב, להתחתן עומדת
 במעצר. להשאירה הצדקה כל ואין הודתה

 על כי שטען רותם, רס״ר חלק כך על
 קנתה שממנו האדם את לאתר המישטרה

 לאתר יש ובנוסף, היהלומים, את שרה
 שבו למישרד נכנסת אותה שראה שכן,

 עם התיק כשבידה ממנו ויצאה עבדה,
הכסף.

 להריונה,״ השביעי בחודש היא ״אבל
עורכת־הדין. מחתה

והו החוקר, לה אחל בריאה!״ ״שתהיה
 היא מחו״ל שרה שחזרה אחרי כי סיף

 מעבידה, של למישרד בפריצה גם חשודה
 מפתח היה שברשותה היחידה שהיא מפני

 הכניסה סידרי כל את ידעה וגם למישרד,
מהמקום. והיציאה

 שרה הסניגורית. של מחאותיה עזרו לא
 יושבת בעודה לחסידה לצפות תיאלץ,
במעצר.

קיבוצים
הדובב ועול בדידותו

תצרי□ □,למרתק
71111,? : או

כספורט הכינות
 קיבוצי חגגו דביר, ליד פתוח, בשדה
וב עם ברוב חג־השבועות את הסביבה
 טכס במקום נערך כרגיל, גדולה. המולה
גם התקיימה כרגיל, ושלא הביכורים, הבאת

סוסיאדה.
דהי לתחרות הקיבוצים נערי כשנערכו

 סד למראה העיר מן אורחים השתאו רה,
 בעלי הרכיבה וכובעי המטופחים סי-המירוץ

 ואחת מלפנים אחת — המצחיות שתי
באנג האצולה לבני וכיאה כנהוג מאחור,

 אורח התפעל בסרטים,״ כמו ״ממש ליה.
קינאתו. את הסתיר שלא צעיר,

הצו מקרב רבים הבחינו המירוץ כשהחל
 בדהירה זינק המתחרים עם יחד כי פים,
 היה לא סוסו יוצא־דופן. אחד, רוכב עוד

אפי לראשו. היה לא רוכבים וכובע מטופח
 הסוס. לגב ישבנו בין חצץ לא אוכף לו

לתחרות. שייך שלא כמי בצד, דהר הוא
 השייח/״ ״בן אורח. שאל זה?״ ״מי

המארח. ענה
א צעיר ז וגו דקה, חלפה לא רסן. ז

 שלא הקיבוצים, נערי הוכרע. התחרות רל
השלי השני, המקום על התחרו ברצונם,

 הבדואי, הנער היה הראשון שכן וכר, שי
 והותירם השאר כל את בדהירתו שהשיג
מאחוריו. הרחק

 הוא הפרם. את לקבל זכה לא שהוא אלא
 התחרות. משתתפי על נימנה לא אפילו

סק מתוך אולי מהצד, לו רכב סתם הוא
 ממרחק, בו צפה הוא הטכס בשעת רנות.

 את ברוך ומלטף סוסו ליד ניצב כשהוא
בידיו. היה לא רסן אפילו צווארו.

 חלומית חופשה עתה לך מציעה ״קופל״
ת מכוני מפתה! במחיר לרשותך, •

ש ו פ  ת
ה י ש פ ו

ל פ קו ב-

שרד ת מ רו כי שי: מ א קון ר ר א 252 הי תי׳
ו טלפון ו 452ו

פי ובכל  הארץ ברחבי קופל" סני
בע״מ אחזקות ב״ק״ חברה •

 את לתפוש לך מגי.ע - העבודה את •לרגע עזוב
 ״קופל" במלונות גלגלים" על "החופשה

אילת: ועד מנהריה
ב״קופל״:- חופשה לתפוש איך

 (מינימום) לילות 5 בת לחופשה צא
 בנהריה "פרנק" מלון "קופל": במלונות

 באילת ״עדי״ ומלון בהרצליה "אשל״ מלץ
 כבחירתך ימים מהם אחד בכל לשהות תוכל

החופשה. בתקופת
ומכונית! בוקר זוגי,ארוחת חדר
 ומכונית בוק*■ ארוחת כולל זוגי לחדר לזוג מחיר

ק"מ הגבלת ללא אוטוביאנקי*) או ו 27 (פיאט
בלבד! ליום ל״י 990
תשלום. ללא - חדר באותו שלישי איש

 מכונית! באותה סעו - חבריכם את אתכם קחו
שלכם: במכונית או
 ל״י 500 נפרד בחדר נוסף זוג לכל מחיר •

בלבד. ליום
 ל״י 375 נפרד בחדר שלישי לאיש מחיר •

בלבד. ליום
ם ת א  יותר גדולה במכונית לבחור יכוליס ♦

עבור: ולהוסיר
־28פיאט ם ו ו לי ״י ל סו ס

 ליום ל״י ו 20 - ו) 400(סובארו
שו- סובארו  ליום ל״י 200סטיי
טומטי סובארו  ליום ל"י 320-ו) 600( או

ה- או ו3ו פיאט רטינ ליום ל״י 440קו
הלקוח. ע״י ישולמו המכונית עבור בטוח דמי •
3ו .8.79 עד ימשר המבצע •
מ.עמ בוללים אינם המחירים •

ב,בס

2180 הזה העולם


