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 ממישפטם גרון של מישפטו הופרד קנת,

 להעיד יכולה אינה אשתו, הבדואים. של
 הבדואים. נגד עדת־חביעה היתד, והיא נגדו,

 בעלת הנמוכה האשד, עמדה העדים דוכן על
 ובמבט ובקור־רוח האסוף, הבלונדי השיער

 פרטי ועל עודה עם יחסיה על סיפרה איתן
 ברצח הורשעו הבדואים שלושת המיקרה.

למאסר־עולם. ונידונו
 גרון של מישפטו מועד הגיע כאשר
 על ערעור הגישו וחבריו שעודה התברר

 ועומד תלוי שערעורם זמן כל הרשעתם.
 גרון. נגד יעידו לא כי לכל ברור היה

 זה מיוחד מצב ניצל גרון של סניגורו
 להסתפק התביעה את הניע הוא לטובתו.
 מעשה, לאחר לרצח שותף של באישום

 גרון ואומנם בהרבה. קטן שעונשה עבירה
בלבד. מאסר וחצי לשנה נידון

 התקיים. לא עדיין הבדואים של ערעורם
חודשים ארבעה לפני סייס גרוז ישראל
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ך ב עדת־התביעה גרון, שושנה 0\!1;
ש הפאס־פטאל היתה מישפט, 11*■ !

אכזרית. בצורה אזולאי מאיר נרצח בגללה

 השליש. ניכוי אחרי עונשו, ריצוי את
 עם בראיון וילדיו. אשתו אל חזר הוא

 המישפט, אחרי הזה״, ״העולם כתבת
 יחסי״מין לה היו כי גרון שושנה הכחישה

אמרה. ידידות,״ יחסי רק ״היו עודה. עם
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צעדה. ואוירה רעננות,רכות,שוככות

- ״קאסרי״
נכלאות. ותחושות אמיתת הנאה

- ״קאכרי״
 מכיל הזית׳ ״עץ של הנעורים סכון

 מעולה קוקוס שמן
 ׳וכיו וסימה עידונו העור, לריכוך

כראותו. לשמירת טכע״ם ומרכיכים

אמיתית. הנאה קאסרי״־£ "1
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דבה מישבט
 המישפטים באחד חלקי דין פסק* יתן ך
 במדינה. ביותר הרב העניין את שעוררו ^

 ורשימת־פרוטז־ עדים מאות שמיעת אחרי
 השופטת החליטה תקדים, ללא ארוכה קול

 עיתון הוציא שאומנם ולנשטיין שולמית
 בשורת מזרחי בצלאל על דיבה הארץ

 נזכר שם ולנטין. אבי הכתב של כתבות
 הפשע אירגון של כאיש־הכספים מזרחי

 בעיקר מיבצעיו את והמממן בישראל,
הגנובים. והיהלומים הסמים בתחום
 חסויים, נשארו שחלקם רבים, עדים

 למרות ומשונות. שונות פרשיות על סיפרו
 הצליח לא שהארץ השופטת, קבעה הכל,

תיג_ה נכונות את להוכיח אשמו
 לא עדיין לא'"נסתיים. עדיין המישפט

 לפי לתובע המגיעים הפיצויים בגובה דנו
 גודל את קבעו לא ועוד לשון־הרע. חוק

 המישפט כנראה יהיה מכן לאחר גם נזקיו.
 העליון. בית־המישפט לפני לערעור נושא

 על וצללים אורות הטיל זה חלקו גם אך
 בו, שנזכרו ציבור ואנשי עדים עשרות

לרעה. ומי לטובה מי
 1 לא או מזרחי את פסק־הדין טיהר האם
 העיקרי הוויכוח נושא הפכה זו שאלה

ה דפי ועל בתל־אביב, הסאלונים בכל
עיתונות.
 בצלאל מישפט של ראשונה תוצאה

 לביתיהמישפמ שהוגש ערעור, היתה מזרחי
 עורך־הדין החלקי. פסק־הדין על העליון

העל בית־המישפט לפני ערער הארץ, של
 הנא נלנשטיין. הגברת של החלטתה על יון

 רם רשות־ערעור. לבקש מבלי זאת עשה
את ביקש מזרחי של עורך־הדין כספי,
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