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ד מיליון *שני עו חצי ו
ראשון! פרס ל״י2,500,000

 ̂ הפיס! בהגרלת זכיות אלפי מאות
 ובהגרלה! בזוטא זכיה ל״י-מינימום30

היום! עוד שלך המזל כרטיס את קנה
 בזוטא! מיידיות זכיות 233,600

 - ל״י ו4,406,000
שבוע! בכל הזכיות, בל סך

במדינה ״
ט י מ פ ש

הרווח! הדוקטורנט1
 בגו את שדחף 7ע

 הקשיש את הדוקטררגט היבה
הכרה מחוסר 78שג עד

ב הנאשמים הדוקטודנטים חם :נדירים
 אלח בימים אולם בבית־המישפט. פלילים

 >32( שייקביץ אלכסנדר של מישפטו יחל
 בן :לקשיש חמורת .חבלה בגרימת הנאשם

73.
 המתגורר רוסיה. יליד הוא שייקביץ

 לביו- בדוקטורנט ועובד בנס־ציונה, כיום
הפולי במחלקת וייצמן, במכון פיסיקה

חוד 10 בן לתינוק ואב נשוי הוא מרים.
 עזה הפעוט לבבו אהבתו כי גראה שים.
 ורה. אשתו, לו סיפרה כאשר שכן׳ מאד.

 לכך ׳וגרם אותה, דחף 50 כבן שאדם
 בראשו, ונחבל מזרועותיה נפל שהתינוק

רוחו. קור את שייקביץ איבד
 בסוף למחרת, יצא כתב־האישום, לפי

ש ׳אדם ומצא שעברה, ישנה אוקטובר
 את שתקף האיש תיאור את הלם תיאורו

 ,73ה־ בן סטרולוביץ סטרול זה היה בנו.
 התנפל הדוקטורנט בסביבה. המתגורר

ו בידיו אותו חיכה !ארצה, הפילו עליו,
 כבר הזקן גופו. אברי בכל ברגליו ביו בעט

והצ מכאבים, הארץ על ומתפלש דם זב
 אשר עד בו ולהלום לחבוט המשיך עיר
 שהנחית המכות מעוצם נשברה שלו ידו
הקשיש. על

ב מפגיעות סובל הכרה, חסר הקורבן,
 ל- הועבר אחרות, חמורות וחבלות מוחו

הת כאשר ברחובות. קפלן בית־החולים
 משיתוק סובל הוא כי התגלה מעט, אושש
הדיבור. כושר ומאובדן חלקי

 הזקן הועבר בקפלן ממושך אישפוז אחרי
שיקומי. לטיפול הוצפלד בית למוסד

 אך ׳נעצר, ׳שייקביץ זוטא. יישפט מ
 מישפטו קצר. זמן אחרי ממעצרו שוחרר

 אוסטרובסקי-כהן ויקטוריה השופטת אציל
אחדים. ימים בעוד להתחיל עומד

 גילה המעצר הארכת על הדיון בעת
 ש- קו־ההגנה את שייקביץ של סניגורו
 פגיעות היו לזקן כי יטען, הוא יינקוט.
 והמכות החבלות לא ולכן במוח, קודמות
 החמור. מצבו את גרמו שייקביץ שהנחית
ה של גילו כי בכך גם כופר הסניגור

 סטרו־ איו לדבריו, בך. כל מבוגר קורבן
בהרבה. צעיר אלא ,73 בן לוביץ

ה לפי הסניגור, שיעלה נוספת טענה
 זוטא מישפט ידרוש כי היא פרוטוקול,

 מפני במישטרה, מרשו שמסר ההודאה על
בעברית. עדיין שולט אינו שד,דוקטורנט

צעצוע באקדח עונד
 וסתירה בזיהוי קשיים

 גרמו שוגות עדויות בין
 התלבטות לשופט

ממושכת
צעי שני נכנסו הישבה. ינואר בחודש

 לבנק־הדואר צעצוע באקדח מזמינים רים
 להם לתת הפקידה על ציוו יפת, ברחוב

 58 כשבידיהם משם ויצאו הכסף, את
ב מהמקום נעלמו השניים לירות. אלף

אדומה. אסקורט פורד מכונית
 לזהות ׳תוכל כי הצהירה, הבנק פקידת
 מיבטאם וכי השודדים׳ שני את בוודאות

אשכנזי. ולא ערבי לא מרוקאי, היה
 המישטרתי המודיע משראווי, סלומון

 נוסעת כזו אדומה מכונית ראה מיפו,
 — לו המוכרים אנשים שלושה ובתוכה

כש אחד. מרוקאי ויהודי ערבים שניים
 ׳מהאוטובוס ירד שוד, שאירע ליו התברר

ה את לחפש והלך ישעה אותה נסע ישבו
 במכונית היהודי. של ביחו ליד מכונית
 עצרה דמישטרד, כובעים. שני נמצאו

 חמאד את יפו, תושבי ערבים צעירים שני
 באשמת ),18( ספורי ופייסל )19( רמזי

השוד. ביצוע
 פעמיים פניהם על עברה פקידודהבנק

 אותם. זיהתה ולא מיסדר־הזיהוי בעת
 כובעים מיסדר־זיהוי ערך המישטרה כלבן

הת נסיונו־ת ארבעה אחרי ורק בלבו, עם
במכו שנמצא הכובע ליד הכלב יישב
הנאש לאחד בשייך אותו וזיהה נית,
מים.

ל השיניים את הקשורת היחידה העדות
 מהבנק, בורחת שנראתה הגנובה מכונית

 את המכיר ,12 בן נער של עדותו היא
במכו אותם ראה כי טען ואשר השניים,

 מי לזהות היה יבול לא הוא אולם נית.
 הילד של עדותו ההגה. ליד ישב מהם

 כי שטען משראווי, ישל עדותו את סותרת
 שלא אנשים. שלושה המכונית בתוך דאה
הנאשמים. היו

 המיוצג רמזי, היפה♦ לא החוקר
ב במישטרה הודה לא זיו, מאיר על־ידי
 את להכחיש בהתמדה, והמשיך, מאום,

 שיזמה ׳במיפגש גם לו. המיוחסת האשמה
 בתחנת־המישטרה, השיניים יבין המשטרה

ו לכאן דברים יש בסתר, הוקלט ואשר
הלבי כי הנאשמים צועקים ובסופו לכאן,

תיק. עליהם שו
 נחמן עורך־הדין על־ידי המיוצג ׳פייסל

ה באשמתו. במישטרה הודה ■גולדברג,
 אחרי אחת בשעה ממנו נגבתה הודאה
 ״דדון כי: נכתב להודאה ונוסף חצות

 _ הנחקר״. את היכה לא החוקר) (השוטר
 השדות מעלה הסניגור. לדברי זו, שורד.

הצעי שני החקירה. לנוהל באשר כבדים
 בדיקה אך במישטרה, הוכו כי טענו רים

ב טריות הבלות כל העלתה לא רפואית
גופם.

 עד השיניים את לעצור ביקשה התביעה
ש בגלל גם השאר בין ההליכים, תום

 עבורה ושילמו מכונית קנו השוד למחרת
 היה — התביעה לדברי לירות. אלף 50
 טענו הנאשמים אך השוד. מכספי חלק זד.
 אחותו שמכרה זהב צמיד פדיון זהו יכי

מהם. אחד של
 שלם, ליילד. בשאלה התלבט יולד השופט
 ה- !תיק את בעיון שקרא אחרי ולמחרת,
 רמזי את לשחרר החליט כולו, מישטרה
 זיו של טעוניו את קבל הוא ממעצר.

ההלי תום עד למעצר אינן הראיות בי
 את ביית״המישפט עצר זאת לעומת כים.

במישטרה. הודאתו בשל !בעיקר פייסל,
 של הצדק רגש את תואם זה יהיה ״לא

 כשודד עצמו על שהעיד אדם אם הציבור
 ולך, השופט אמר חופשי,״ יתהלך בנק,
 ה־ ההליכים תום עד פייסל את ועצר

מישפטיים.
ד,טזה דא יוה ט ק

 לפעילה הסכימה הקטיגה
המישגלימ, דלצילומי

 מדוע הספירה הפרקליטות
הגכר את לדין העמידה

 נאסר שמו (גם אלי את הכירה שולה*
 שעברה. בשנה ינואר בחודש לפירסום)

 .24 בן היה והוא ,15 כבת !אז הייתה היא
 אחריה וחיזר רווק שהוא לד, סיפר הוא

 נשאו ׳וחיזוריו רב זמן עבר לא במרץ.
 לקיים הסכימה המפותחת הצעירה פרי.
ההיכ אחרי וחצי חודש יחסי־מין עימו
בבתי־מלון. להיפגש נהגו הם רות.

 רגילים. במישגלים הסתפקו לא השניים
 שאותם שיונים, מעשים בה ביצע והגבר

ב לחדר הביא הגבר בצילומים. הנציחו
מצל לו נתן חברו, את רנות־אביב מלון

המעמד. את לצלם ממנו וביקש מה
 באלבומו. והחזיק פיתח התמונות את

 ביק׳שד, הצילומים שנעשו אחרי כחודש
 הוא אך אותם, לה שיחזיר מהגבר הנעירה
 שגילתה מפני גם אולי כעסה, היא סירב.

 ואיימה לילד, ואב נשוי שהגבר בינתיים
 אולם ותתלונן. למישטרה שתפנה עליו
 להחזיר מצידו מוחלט בסירוב נתקלה היא
 עליה, ואיים הוסיף עוד הוא הצילומים. את

ו ׳לתחנית־המישטרד, להתקרב תעיז שאם
 אישית והוא חייה, סוף זד. יהיה לד,יתלונן

לכך. ידאג
 ביקשה כאשר מסוככות. תנוחות

 הגבר, של מעצרו הארכת את התביעה
הכל התביעה של מישיקיוליה מעט התגלו

כתבי־אישום. הגשת בעת לית
 במיקרד, כף־המאזניים, את שהיטד, מד,

 היו הגבר, נגד תביעה להגשת הנוכחי,
הקטינה. על איומיו

מהתבי ביקש בן־שחר, אהרון הסניגור,
 בהנאה בהם עלעל הוא הצילומים. את עה

 וביקש ולך, דוד השופט בפני אותם והציג
ל מקום יש אומנם אם יקבע שהשופט

 פניה הבעת לפי הגבר של. מעצרו הארכת
ש המסובכות התנוחות ולפי הנערה, שיל

 מה זמן הביט השופט בתמונות. הונצחו
 לשחרר והחליט שלפניו, התמונות 10ב־
ממעצר. הנאשם את

 יחד נשמרות אינן המעניינות, התמונות
 הפרקליטה. של בחדרה בולו התיק עם

 של בכספת אומרים יש סתר, במקום אלא
הפרקליטות.

לפירסוס. נאסר המלא השם *

6 ^ סס 10 הזה המורח.


