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 (ג׳וקים). תיקנים להדברת מומחים
 9 ובגדים. ספרים חרקי עץ, תולעי
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!לידיים □,העניו את קח
 שלילית בקורת במקום

אישית דוגמא תן
 מתחילה במדינה החיים איכות העלאת

 בן התלויים והפשוטים הקטנים מהדברים
 סובלנות, סבלנות, התחשבות, נימוס/ בגוו:
ועוד... ועוד יפות פנים סבר

מסך לשמוע נשמח
גבעתיים 1097 ד. ת. חיים איכות למען אזרחים

במדינה
)44 ממעה־ (המשך

 ביקשו אז .1979 שנת* סוף עד בירור כי
 מתוך האזרחיים ההליכים את לבטל השניים

פליליים. להליכים להופכם כוונה
 לבית־המישפט שהוגש בכתב־האישום,

 בלתי ״בתאריך נאמר: בירושלים, המחוזי
הג הכנת במסגרת ,1978 לשנת סמוך ידוע,

 את הנאשם זייף הנ״ל, התובענה בפני נתו
 שהמתלוננים יפוי־כוח :הבאים המיסמכים

 הם כי להראות המתיימר באופן לו נתנו
 להם המגיעים הכספים להעביר לו מורים

 באמצעות אליהם, במקום הרומני, הבנק אל
 המקורי ביפוי־הכוח כאמור הרומני, הבנק

התוב לדברי לנאשם.״ המתלוננים שנתנו
שנו פיסקה ליפוי־הכוח כרמי הוסיף עים
 האח נתבו לפיה בעתיד, עליו להגן עדה

 בלתי־חוזר יפוי־כוח הרומני לבנק והאחות
 ניגודים בעתיד יתהוו ואם הכסף. את לקבל

 הרומני, הבנק של זה הרי יפויי־הכוח, בין
 השניים. מבין החזק יהיה לכרמי, שניתן
נו מיסמד כרמי זייף והאחות האח לטענת

 הבנק את כרמי מייצג כאילו המורה סף,
השניים. את ולא הרומני

 העדים, לדוכן לאה עלתה שבוע לפני
 סיפרה דרוויש של הבוחנות עיוניו ולפני
זונה. של חייה על לב קורע סיפור

 למיש־ בת והיא באור־יהודה, גרים הוריה
 אחים חמישה ללאה ילדים. מרובת פחה

 היה שלה הראשון הגבר אחיות. וחמש
 הוא ברזילי. אהרון היה ושמו מנתניה

 רק כספה, את לקח ולא אותה היכה לא
ממנה. לקח ואהבתה גופה את

 מלוד. דבוש דוד היה בחייה השני הגבר
 ונולדה נישואים ללא כשנתיים חייתה עימו
 כסף, ממנה לוקח היה לא דבוש בת. להם

 ״עושה או מתנה, לו נותנת היתד, כשרצתה
 הוא לירות. 500 לו ונותנת טובה״ לו

 סיבה לו היתד, כאשר רק אותה מכה היה
 וחלשה. חולנית בחורה גם היא לאה טובה.

 יכולה ואינה הנפילה במחלת חולה היא
להתגונן.

 באחת מזל. משנה מקום משגה
 הם לתל-אביב באו ולאה שדבוש הפעמים
 גר היה הוא ביפו. דרוויש, אצל התגוררו

 תור- שושנה חברתו עם הדודאים ברחוב
קצר זמן פרוצה. היא גם שהיתר, ג׳מן,

כרמי עדי עורך־דין נגד כתב-האישום
רומניה רומניה,

המאשימה

הנאשם

 טוען האזרחי, בתיק בכתב־הגנתו, ואמנם
 הוא הרומני. הבנק את מייצג הוא כי כרמי

״מרשי״. המונח באמצעות זד, בנק מתאר
 פי על כי טוען, כרמי ממתינים. כולם

רו לאזרח שנועד רכוש כל הרומני החוק
 אל זר במטבע מועבר להיות חייב מני

 אל רומנית, במטבע וממנו, הרומני, הבנק
ה רכוש כל לכך, ובנוסף היורש. האזרח

 לרשות אוטומטית עובר רומני לאזרח שייך
לצמיתות. רומניה את עוזב כשזה המדינה
מיו שימשתי לא ״מעולם טוען: כרמי
 מטעם שומר או נאמן או סוכן או פה,־כוח

 :הנכון הוא ההיפך מהם. אחד או התובעים
 עתה הנמצא צד של בשכר פרקליט שימשתי
 התובעים כי והטוען התובעים, עם ביריבות
כדין.״ שלא בכספו מחזיקים

 עדי־ 13 של רשימה מצויה יכתב־ד,אישום
 הסכם קיים כי טוענים והאחות האח תביעה.

 על לשמור עליו לפיו כרמי, לבין בינם
 בידם יש לדבריהם שלהם. הירושה כספי

 בידי הנמצאים שונים מיסמכים כי להוכיח
מזוייפים. הם כרמי
 כדי המישפט, לסיום עתה ממתינים הם
 עור־ הרבה הירושה. בגורל יעלה מה לדעת
 מה לדעת כדי כמותם, ממתינים כי־דין
 ממאשים עמיהם,.שד,פך של בגורלו יעלה

. לנאשם.

חיים דרבי
נה1ז ס&ד דוה1ומ ח״ר.

 ?התלונן שהחליטה פרוצה
 ריתקה סדסורה, ע?

 בסיפור בית־המישפט את
עצוב היים

 .19 בת היא כיום זונה. היא לוי לאה
 היד, המקצועי שמה במקצוע. היא 14 ומגיל

 של חברתה היתד, היא שוקרוך. ״כרמלה
ביפו. כחודש לפני שנרצחה מרציאנו ז׳קלין

 להתלונן לאד, החליטה הרצח מקרר, אחרי
 וכדי אליתים. דרוויש שלה, הסרסור על

 כפי עדותה, את ותשנה תתחרט שלא
 בית־המישפט הסכים פעם, כבר שעשתה

 של לבקשתו להיענות מהכלל יוצא באופן
 עדותה את לשמוע אלג׳ים אברהם התובע

 ד,מיש- החל בטרם כלומר לאלתר, לאה של
עצמו. פט

 הסתכסכו הם ללוד חזרו ודבוש שלאה אחרי
 דרכה את לחפש החליטה לאד, ונפרדו.

 לעבוד התחילה היא בתל-אביב. בחיים
 קפה שתתה כאשר אחד ויום תל־ברוך, ליד

 בחברת דרוויש נכנס שם, הדלק בתחנת
 סיפר הוא בן־עבו. בת־שבע בשם בחורה

 במעצר, שושנה, הקודמת, חברתו כי לה
 לאבו־כביר עמו שתבוא מלאה וביקש

לבקרה.
 הוא אותה. מכד, התחיל במונית כבר

 והוא דבוש, עם ממנו ברחה שהיא לה אמר
 בשבילו. ולעבוד לביתו לבוא אותה הכריח

 בשנת דרוויש עבור לעבוד התחילה היא
 בשעות לילינבלום ברחוב עבדה היא .1978

ה בשעות בן־צבי ובדרך אחר־הצהריים,
 5.000—4.500 בערך מרוויחה והיתד, ערב.

 היתד, הכסף כל את עבודה. ליום לירות
 היד, הביתה חזרה וכאשר בכיסה, שמה

 אותה ומכריח הכסף את לוקח דרוויש
 ודרוויש בת־שבע שמו. על בבנק להפקידו

 לנקות אותה והכריחו אותה, ניצלו גם
בגדיהם. את ולכבס הבית את עבורם

 היא ללאה. ומרים קשים היו החיים
 זאת לעשות וניסתה מהם להיחלץ רצתה

 קליינט עם ברחה אחת פעם דרך. בכל
 לקח הבחור לפתח־תיקווה. שלד, צעיר
 שם גרו והם ברמת־גן חברו לבית אותר,

 שלו מחברים שמע דרוויש אבל יחדיו.
 לבית אותר, לחפש ובא נמצאת, היא היכן

 וחברו, הוא הצעיר. עם ישבה בו הקפה
 אותם והכריחו עליהם התנפלו מונית, נהג

 לביתו נלקחו שיניהם במונית. עימם לבוא
 הצעיר ידידה וגם לאה גם דרוויש, של

 הצעיר, את שיחרר כך אחר קשות. הוכו
 חייבת שהיא ללאה היטב הבהיר אבל

לעבוד. ולהמשיך אצלו להישאר
 השניה בפעם כטוחיה. לא עזה גם
 מעזה ערבי צעיר עם לנתניה לאה ברחה
 בטוחה היתד, לא כאן גם אך ריאד. בשם

 אחד יום הזרד, כאשר דרוויש. של מידיו
 היכה בגדיה, את לקחת כדי ליפו, הביתה
 חיפש הוא פניה. את וניפח הסרסור אותר,

 אותו, גם ד,יכה אותו, ומצא ריאד את
 ריאד, של בפניו לירוק בת־שבע על ציווה
בת־שבע. של נעלה את לנשק אותו וכפה

 פעמיים לאה את מכה היד, דרוויש
 היה לא הוא יום. כל ולפעמים בשבוע,

 לפעמים כך, לשם מיוחדת סיבה צריך
 בפניה, אותן ומטיח בבריחותיה, נזכר היד,

)68 בעמוד (המשך
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