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ר דו ף א דו איג שעיס ה והסו
 חייהם את סיכנו השוטרים
 :;סי את תפום7 כדי

 את ומצאו המכוניות
באלימות :אשמים עצמם את

המיש־ ניידת נעצרה בלמים בחריקת
 מכונית האאודי. מכונית חזית מול טרה

 מאחור, במהירות הגיעה שנייה מישטרה
זה. מצד האאודי של דרכה את וסגרה

 לכודים עצמם את שמצאו הצעירים שני
מכו שתי בין ותקועים הגנובה במכונית

נג במהירות נואשו. לא המישטרה ניות
 אחורה פרצו ואז שלפניהם, הניידת את חו

 של הנפתחת בדלתה מתנגשים הם כאשר
שמאחוריהם. הקורנוינה

פעו מכלל יצאו המישטרה מכוניות שתי
 להן, שנגרמו החמורים הנזקים בגלל לה

 לרגע האאודי. ממכת נפגעו שוטרים וכמה
 להתחמק יצליחו המכוניות גנבי כי נראה

 זילברשמידט, חיים השוטר, אולם ולברוח.
 החלון דרך קפץ הוא נואש, מעשה עשה
 על נתלה במהירות, הנוסעת האאודי לתוך

 את בידיו ותפס הנוסעים, אחד של ברכיו
 לצד מצד נזרקה הגנובה המכונית ההגה.

השו את לנער מנסה כשנהגה בפראות,
הצלחה. ללא אך בתוכה, התלוי טר

 היה המכונית נהג של מזלו לחוסר
 באיגרוף רוסיה אלוף )28( זילברשמידט

שב הצעירים שני לישראל. שעלה לפני
 הלם הוא נגדו. לעמוד הצליחו לא מכונית

 בשארית נאחז כשהוא אותם והיכה בהם
לה הצליח נפש ובחירוף בהגה, כוחותיו

נעצרו. השניים המכונית. לעצירת ביא
 בחודש .1977 בנובמבר אירע המיקרה

 השוטר נגד כתב־אישום הוגש 1979 מאי
השוטרים. מחבריו ושניים זילברשמידט

 מכונית יושבי של בתקיפתם נאשמו הם
זיונצקובסקי. וצבי לוגסי ניסים האאודי,

ש בכתב־האישום, הדדיות. הכלות
 מחוז- מפרקליטות פריש שרה נגדם הגישה

 האדירים ממאבק חלק רק תואר המרכז,
הוז השוטרים כי סופר יום. אותו של
 להם נמסר וכי באלחוט, שרת לקריית עקו

 שם, מסתובבת כגנובה החשודה שמכונית
 עוד לגנוב כנראה, מנסים, ושיושביה

 נגי־ בדבר הדרמתי הקטע כל אולם רכב.
 המישטרה מכוניות בשתי האאודי של חתה

המ יושבי שפגעו הפגיעה עליה, שסגרו
נש אלה כל בשוטרים, הגנובה כונית

מכתב־האישום. כליל מטו
 דרך נתלה זילברשמידט כי בו סופר
 והוא הנוסעת, המכונית הגה על החלון
 את היכה הנסיעה כדי שתוך בכך נאשם
חבלות. להם וגרם וצבי לוגסי
ב שהשתתפו האחרים השוטרים שני
 ל־ שבדרכם בכך נאשמים מירדף אותו

 שתפסו אחרי ברמת־גן, תחנת־המישטרה
 ה־ בקירבת עצרו לוגסי, ואת צבי את

 לוגסי את קשרו רמת־גן, של איצטדיון
 צבי, חברו, את בו. והיכו הניידת לפגוש
 ב־ לתחנת־מישטרה אחרים שוטרים לקחו

 באגרופיהם היכוהו בו, בעטו ושם רמת־גן,
חבלות. לו שגרמו עד ובמכשירי־הקשר

 בתיק הסניגורים שעשו הראשון הדבר
 נגד כתב־האישום את לזמן היה הנוכחי

סני דגן, ואהוד וגמן אורי ולוגסי. צבי
השופ בפני הציגו השוטרים של גוריהם

 שבו כתב־האישום את פורת, מרים טת,
 כתם־■ ולוגסי, צבי 1977 בשנת נאשמו
הדר הסיפור כל את מפרט זה אישום

.1977 בשנת ערב־חורף אותו של מתי
ב רבה בעוצמה התנגשו ״הנאשמים

 את שחסמו המישטרתיים כלי־הרכב שני
זעל־ דרך, לעצמם לפרוץ בכוונה דרכם

 השוטר את כחוק שלא שתקפו כך ידי
 המישטרה במכונית שהיה מודרה יהודה

 ממש של חבלות לו וגרמו עת, באותה
 את תקפו הנאשמים השונים. גופו בחלקי

 וכדי אותם, מלעצור למנעם כדי השוטרים
 כחוק. תפקידם את למלא בעדם להפריע
 דוד השוטרים גם נחבלו מכך כתוצאה
זילברשמיט.״ וחיים דנהירש

ה בשלב תוקפים. הפכו הנפגעים
 השופטת בפני מונחים המישפט של נוכחי ׳

 הגנבים נאשמו באחד כתבי־אישום, שני
 רשות, בלי ברכב שימוש שוטרים, בתקיפת

וביטוח, רשיון־נהיגה ללא ברכב נהיגה
 הורשעו, השניים לרכוש. נזק גרימת וכן

ה בבית־המישפט אולסקר אהרון והשופט
 צבי של דינו את גזר בתל־אביב מחוזי

 כי שם ציין הוא מאסר. שנות לשלוש
)68 בעמוד (המשך
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 הסטריאו
בעולם הטוב
איש■ ובוא בתנא■

פהות!ל11,705־.
 ניתנת בישראל לראשונה

יבוא בתנאי
 - כוללת זו משוכללת יוקרה מערכת

 סטריאופוני, טיונר/אמפליפייר *
1/?  מתוצרת ,8־1030 דגם ^,14\

ע,1,4א ע צ ש \ ).2*30יפן(
ל״י. 25,775-. רגיל מחיר

פון  רצועה הנעת סטריאופוני, *פטי
 ארה״ב. , 8.1.0 מתוצרת 960 £1נ דגם

 ראש מקוריים, ומכסה בסיס כולל
 אליפטית יהלום ומחט מגנטי

 ,£8£1.אע מתוצרת .\1-91 £0 דגם
. רגיל מחיר ארה״ב. ל״י. 12,345-

^710 דגם רמקולים זוג * ^1£א
1א\,51א0 מתוצרת £ 0 £

 ,50ש עד שימושי הספק
 בארה״ב מיוצרים הרמקולים ותיבות

20,400-. רגיל מחיר
 הוא המערכת של הרגיל מתירה

. ל״י, 58,520-

 ימ81י נ0£ס11ץ) סטריאו מערכת לרכוש הזדמנות לו
ה. המוניטין: בעדת מהחברה אישי ק סי מו ל ט

 המערכת את לרכוש ניתז
 בנפרד ממרכיביה אחד כל או
נוחים. בתשלומים גם

היבוא, מיסי כל את כולל המחיר •
הלקוח. בבית והתקנה הובלה שחרור,

בביתך. המערכת תהיה כשבועיים תוך
 ע״י מלאה, אחריות שנות 3 •

טלמוסיקה. מעבדות
 המורשים הסוחרים לאחד הכנס
 הסטריאו את ולשמוע לראות ובקש

מערכת - בעולם הטוב היי-פיי
טלמוסיקה. של היוקרה

של הסבון

 !המלאי, גמר עד בתוקף המבצע
!לדולר. ל״י 29-. של שער לפי

מע״מ. כוללים אינם המחירים *

£0-1£1£\151(ז10 ט  ־

8 1 0 §

יתן

 בתנאי במזומן המערכת מחיר
ל״י 46,815- אישי יבוא

765071 טל. גבעתיים, 1 כורזין

 בעצמך לבן—שחור תמונות תפתח אצלנו
מעולה וציוד משוכללת במעבדה

תקבל: לשעה ל״י 62 כמחיר
 נייר) כולל (לא הכימיקלים כל משוכלל, ציוד ומאוורר, ממוזג חושך חדר

הדרכה. זמנך), חשבון על (לא ויבוש שטיסה
מיוחדים במחירים הדפסה נייר

למתחילים והגדלה פיתוח לצילום קורסים

קסרהץוובסקורה
בשחור-לבן ליצירה מעבדות

 234162 טלפון ,58 המלך שלמה רח׳ תל־אביב,
בערב 10 עד בבוקר 10מ־ פתוח

לח״ל טרמפ תן

יע! הג
למכירה ונמצא

אזא£ק0ט5£
1979 ספטמבר

 10ה־ לשנה מוגדל גליון
 העתון של
ל״י. 138.00 מחיר

 בלעדית הפצה *)37
סטימצקי
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