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 יורם שלו, עורך־הדין אולם ההליכים,
 שלחשוד בטענו התנגד שפטל, (״שפי״)

 קטנה הסם כסות קודמות, הרשעות אין
 טען לציבור. סכנה מהווה אינו והחשוד

ואופן פנים ״בשום :שפטל עורך־הדין
הב שהמישטרה באריות, כאן מדובר לא

 שנערכה העיתונאים במסיבת לנו טיחה
 מרחב מפקד בהשתתפות המרכז, באיזור
ה ודובר גבעתי, אנוש ניצב־משנה המרכז,
סביר.״ שימעון סגן־ניצב מרחב,

 שוחרר המקום ובאותו היום באותו !•
 שתי במכירת שנחשד נוסף, צעיר גם

 במיק־ גם מישטרה. לאיש חשיש אצבעות
 את לשחרר בית־המישפם החליט זה רה

 לו שאין ומפני קטין, היותו בגלל החשוד
 בהיקף בעיסקה והמדובר קודמות הרשעות

מאד. קטן
השו הסתמך האחרונים המיקרים בשני

 לפני שעות כמה שניתנה החלטה על פט
 על־ידי ברחובות, השלום בבית־מישפט כן,

 קטין לשחרר שרון, שלמה הבוער שופט
 של קטנה כמות במכירת שנחשד 16 בן

חשיש.
 בכמה עתה שמטפל שפטל, עורך־הדין

 תשומת את הסב כאלה, תיקים עשרות
 שאמצעי־התיקשורת לכך בתי־המישפט לב

המישטרד, של מפוצצות בידיעות הולעטו
ו

חסון* נרצח
מודה לא מודה,

 נעצרו לא למעשה סמים״. ״לוויתני על
 אלא עיסקות, ביצוע בעת החשודים רוב

הס המישטרה כך. אחר חודשיים או חודש
 את לחשוף לא כדי כך נהגה כי בירה

 עורך- אמר ״מסתבר,״ פעולתה. שיטות
 הוא המדובר ״כי המישפטים, באחד הדין

 קטנים, בדגי-רקק אלא סמים בלווייתני לא
ב סמים ושהפיצו הסולם, בתחתית שהם
 לכל אצבעות ארבע עד אצבע של כמות

היותר.״

ם שעי פ
♦ וניד הגד* ז־1ר.*ו

 הווידאו_חמגיע עידן האם
 את גם אלינו יביא לישראל

? הוו־ידא־ו של המאפיה
 ״פשע יהיה השמונים שנות של הפשע

 אנגליה. עיתוני מנבאים כך הווידאופוך.
 מכשיר שהפך הביתי, הווידאו מכשיר
 שוק יפתח באנגליה, רבים בכתים המצוי
וידאו. לקסטית עצינז

 בימים לכד הוקדשה מיוחדת תוכנית
ה של תחקיר האנגלית. בטלוויזיה אלה

 הסרט של וידאו קסטת כי גילה טלוויזיה
 לאבלייס, לינדה של בכיכויה עמוק. גרדו
 להקרנה האסור אמריקאי פורנוגרפי סרט

ב סטרלינג לירות 35ב־ נמכר באנגליה,
יש לירות מאות ארבע (כאלפיים לונדון

ראליות).
בכספי זו קסטה הופקה התוכנית, לדברי

הסוסים. חוות ליד שנמצא כפי *

 פירטה אף התוכנית באמריקה. המאפיה
 ארצות־הב־ של סוכנות־הביון כי ואמרה

 מקסטות המאפיה, שדיווחי מעריכה רית
 לירות מיליון 50כ־ יהיו זו, לשנה וידאו,

 ישראליות לירות מיליון 3750( סטרלינג
בערך).

 באנגליה בסקוסלנד־יארד מחלק־התועבה
 כי הוא החשש החדש. לעידן נערך כבר

יוכ באנגליה האסורים פורנוגרפיה סירטי
פיר קסטות גם וידאו. בקסטות אליה רחו

 ויקרים חדשים אחרים סרטים של טיות
_____ ים■לשווק יגיעו

 עסק גם היסב ומתפתח גדול עסק ככל
 נוסף המאפיה. של ליבה תשומת את זה

השתל ולבידור, לזנות להימורים, לסמים,
הווידאו. עסקי על גם טה

 מכשירי הרבה נקנו האחרונה בשנה
 בארץ קמה בישראל. גם ביתיים וידאו
 בחס־ שירותיה את המציעה חברה אפילו

 בקסטות חגיגיים ואירועים חתונות רטת
תת ישראל שמישטרת אולי כדאי וידאו.

 מישטרת של במסקנותיה להתעניין חיל
בנושא. אנגליה

שפט מי
ברצח נאשם דהיוח קשה

 בכית־ תחרכמים מיעוט ביגדז
 כתד-אפים המחוזי חמישפט

 תקופות במעצר נאשמים מחכים
?מישפמם עד מאד ארוכות

 נעצרו השנה, מארס חודש ""בתחילת
 רצח. בביצוע כחשודים ערבים שלושה

 כתב נגדם הוגש ימי־מעצר שלושים אחרי
 הוחל טרם היום ועד מאז ברצח. אישום

 הוקרא החוק, שדורש כפי אומנם, מישפטם.
 מה מהגשתו, יום ששים תוך כתב־האישום

 ובפי ״הקראה״, עורכי־הדין בפי שנקרא
 כפרו הם מודה״. לא ״מודה הנאשמים
 הם־ חודשים, עשרה כמעט ומאז, באשמה,

למישפט. מחכים
 למישפט, שונים מועדים נקבעו אומנם

 שופטים וחוסר זמן חוסר בגלל אולם
להת הקרוב והמועד אלה, מועדים בוטלו

.1980 שנת ינואר אמצע הוא המישפט חלת
 רצחו אכן ואם אשמים, השלושה אם גם

 להם, שמיוחס כפי תחנת־הדלק, שומר את
זכ בחזקת הם מישפטם יתברר אשר עד

 שיחרורם את מאפשר אינו החוק אים.
להח יש לכן נאשמים־ברצח, של בערובה

 תמימה שנה מישפטם. תום עד בכלא זיקם
 למרות בכלא, החשודים שלושת ישבו
מפשע. חפים בחזקת שהם

דב קורים שבו היחידי המישפט זה אין
ש אחרים, ערבים שלושה כאלה. רים

 הם גם נעצרו הומוסכסואל, ברצח נאשמו
 יושבים הם מאז השנה. יוני מאי בחודשים

 כלומר החודש, החל מישפטם במעצר,
 יותר במעצר ישבו מישפטם תחילת שעד

שנה. מחצי
 במישפטו ככתב. סיכומים דקבל

 חסון עוזי ברצח הנאשם דדון, אלי של
 ברמת־גן, התעשיה באיזוד בחוות־הסוסים

 כמעט זהו הסיכומים. לשלב כרגע הגיעו
ב יושב הנאשם במישפט. האחרון השלב
ה גם השנה. אפריל מחודש החל מעצר

 לקצר כדי הכל לעשות רצוים שופטים
 ב־ לכן, המישפט. את ולזרז התהליך את

 סיכומי את לקבל הסכימו דדון, של מיקרהו
 בלתי־מקובל נוהג בכתב. וההגנה התביעה

 מעוגן אינו אשר פליליים, במישפטים
 לא בתיק הדן שלהרכב כיוון אולם בחוק.

ל הפנוי קרוב, אחד תאריך אפילו היה
 לקבלם הסכימו בעל־פה, הסיכומים שמיעת

בזמן. ולחסוד בכתב
 חג׳ של הרצח מישפט שעתיים. רק
 למשך ההוכחות לשמיעת נקבע מיפו, כחיל

 השופטת הרכב בפני תמימים שבועיים
נת זה במישפט גם אולם בן־עיתו. הדסה
 יום מדי רבים. בעיכובים הצדדים כל קלים

 שונים, ערעורים גם ההרכב בפני מובאים
 ערעורים שלושה בבירורם. מתחיל והבוקר

 עד הבוקר את ממלאים כאלה ״קטנים״
 מישפט- מתחיל וכך .11 השעה הפסקת

 מיום לצהריים. הקרובה בשעה רק הרצח
 היותר לכל נותרו השופטים של העבודה

 ענתה התובע כל על העיר כאשר שעתיים.
 גם אך לעניין. מודעת שהיא השופטת

ב שנמצאים לאנשים נוגעים הערעורים
לדחותם. אין ולכן מאסר,

 לבצע וממליצים עורכי־דין מתלוצצים
 בית־המישפט לפחות שם בבאד־שבע, רצח
כל־כך. עמוס אינו
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 כאב-גרון לפעמים
 מחלה. של התחלה זו
בהתחלה. כבר פרוגרון !ח7

 הגרון את מחטא פרוגרון
 הכאב. את ומרגיט

 גרון, בכאב תזלזל אל
פרוגרון קח
הראשון. הכאב ט□ מיד

התרופות מארון

דוליקל סטילה פרולקס
שרירים כאבי נגד הכחולות הטיפות נגדטצירות

עמיחי איתן
*מזיקים הדברת

■), לרודכד׳ת פושדוים קי ■׳ו קני £■ תי 1 1 ?4
ל ובגדים. ספרים חרמי עץ, תולעי

.מ ורבושף. גריאותד על משירדו
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