
בויא... שיזור

המרקחת בתי בכל להשיג צורך אין ״קונטראלוקס״ עם
בשמשיה.

ם בע״מ, פרמצבטיות תעשיות המזיקות השמש קרני את המסנן

 עקיצות בסן׳ חסיזה להגנה היעילה המשחה
 עוודנ״ם מעופפים ושצוו יתושים

מורגשת ובלתי ניהאות בלתי
הים! בשפת להיות כיף קומפלו משחת עם מושלם חוקים דוחה קומפלר

בט״כז סוחצביות תעשיות טבע

במדינה
 )40 מעמוד (המשך
במח תורן נהג היה הגניבה ובליל

 חברו היה איתו תורן הצבאי. נה
ב ישנו השניים ברדוגו. ארמונד

 לפנות שלוש בשעה אחד. חדר
מש ברדוגו את פלאח העיר בוקר,

 כאשר כי לספר ממנו וביקש נתו,
 פלאח את ראה בחצות, לישון, הלך
 חשב בזה ישרים. שנת כבר ישן

שלו. האליבי את לבסס
כ לוד באיזור שעברו שוטרים

רדתן פרקליטה
מתה? האמא האס

צב במשאית הבחינו לילה, אותו
 ליד חשודות בנסיבות החונה אית

ב הציצו השוטרים נטוש. מוסך
 ספרות שתי על כי וראו משאית

 גילה, קל שפשוף טרי, צבע יש
 בתוך .8ל־ שונו ו־ס 3 הספרות כי

 על גלויה היתד. הנהג תא מגירת
ב והמפתחות פלאח׳ מאיר שם

 ד,אוריגינליים המפתחות היו מנוע
 פורקו המשאית מתוך הרכב. של

 סימון בעלי מזגנים 25 בחלקם כבר
צה״ל. של

 המישטרה פעל. שלא המתג
 פלאח אל שהגיעה היא הצבאית
 נעצר עימו יחד אותו. ;ועצרה

 ברדוגו. השני, התורן הנהג גם
 לעומת הכל. הכחיש פלאח מאיר
וסיפר מהר ברדוגו נשבר זאת

 הוא לחוקרים. לו הידוע כל את
 הוא כי בפניו, הודה שפלאח סיפר

 המזגנים, את ולקח למחנה שפרץ
 שהשתתף הוא ויליאם, אחיו, וכי

בפריצה. איתו
הס הצבאיים השוטרים לדברי

 ולהקליט להם לעזור ברדוגו כים
 המישטרה של מומחה פלאח. את

 מיכנסיו בחגורת התקין האזרחית
 וב־ הקלטה, מכשיר ברדוגו של

 סיפר השוטר מתג. הכנים כיסו
 להפסיק רוצה הוא שאם לברדוגו

 הוא לעשות שעליו כל ההקלטה את
 תרגיל זה היה המתג. על ללחוץ

חששו החוקרים יפה. פסיכולוגי

להק שלא ויחליט ישבר שברדוגו
 המתג. על וילחץ חברו, את ליט

 את שהפסיק הוא המתג לא אולם
נמ וההקלטה הרשמקול, פעולת
שכה.

 היתה פלאח של היחידה הטעות
 ל־ יובא העניין כי חשב, כאשר

 שלושה בו וישבו צבאי, בית־דין
 החליטה הפרקליטות אך קצינים.
 ויליאם אחיו את גם לדין להעמיד

 המישפט הובא לכן אזרח, שהוא
 אך המחוזי. בית־המישפט בפני

 לנקוט לחברו שהציע הטקטיקה
 להכחיש שם. גם משכנעת נשמעה

 ולספר השופט, בפני לבכות הכל,
 מכות אחרי נגבתה ההודאה כי לו,

 נקוטה שיטה היא ואיומים, קשות
 ניסה גם פלאח עבריינים. בידי

חברו. רחמי את לעורר
 הזכיר הלחץ׳ את לחזק כדי

נוכ יהיו במישפט כי ושוב, שוב
 מישפחתו, ובני מחבריו הרבה חים
 מעדותו, בו יחזור לא ברדוגו ואם
 לבר- הבטיח ולבסוף בסכנה. הוא
 בגיר- וידבק גבר, יהיה שאם דוגו
 הטוב הסניגור שבעזרת הרי סתו,

 בוודאי הוא לו תעמיד שמישפחתו
זכאי. יצא

 הוא כאשר כי ידע לא פלאח
 בית־המישפט, על ל״עבוד״ מנסה
 עליו. ״לעבוד״ המישטרה מנסה

הס בית־המישפט בפני מהעדויות
ב השתמשה המישטרה כי תבר,
 שלה המתוחכמות השיטות אחת
 בר־ לדבר. לעצירים לגרום כדי
צב במכונית נלקחו ופלאח, דוגו
 ידיהם כאשר אחר, למחנה אית

על מלווים והם באזיקים, כבולות
ה על־ידי בויים בדרך קצין. ,יז*

ל הוסבר במכונית. קלקול קצין
 ונהג טרמפ, לחפש יש כי עצירים,
 רצה לא שעצר הצבאית המכונית
 מחכה כי וטען, לקחתם, בתחילה

 אחרי רק בירושלים. סגן־אלוף לו
 הנהג לקח מרובים שיכנוע מאמצי

בטו היו הללו העצורים. שני את
ביני ושוחחו מיקרי הכל כי חים,

 הכל היה למעשה בחופשיות. הם
 ה־ ובמכונית מראש, מתוכנן

סמוי. הקלטה מכשיר היה ״טרמפ״
ה הביאה כאשר עדייו♦ עד

ההקל תמלילי את דותן תובעת
 הזכירו בית־המישפט, בפני טות

 חוק לפי כי לשופט, המתמחות
אלה הקלטות אין סתר׳ האזנת

תנ התקיימו כן אם אלא קבילות,
 שבבית־ מאחר מסויימים. אים

 ללא הנאשמים הופיעו המישפט
 להעמיד השופט ציווה סניגור,

 לשני בית־המישפט מחדרי חדר
ההק את להם ולהשמיע הנאשמים

המת אחת כאשר במקורן. לטות
 לרשותם עומדת השופט של מחות

לעזרה.
 דוכן־ על ברדוגו עלה כאשר

 ונבוך. מפוחד נראה הוא העדים
 חשש כי ונראה, לצדדים הביט הוא

 הכחיש, הוא הנאשם. של מחבריו
הקלטה. מכשיר גופו על נשא כי

)49 בעמוד (המשך

פהן שופט
בדאווין לבכות

ה העולם6* 2224 הז




