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 משחק של גאוני פיתוח — אטארי *

ואירופה ארה״ב את שכבש ממוחשב,
 וקואורדינציה חשיבה משחקי מגוון

וחברה. גיל לכל וקליעה, תחרויות
 • המחשב ונגד הריב נגד — אמיתיות דמויות :כדורסל
 • אומן) דרגת (עד המחשב נגד רמות 8ב־ שחמט:
 (מומלץ ומלהיב מרתק במשחק הסרט שיחזור :סופרמן
 אינדי • ומחבוסה הרגיל המשחק :שש־בש • לנוער)

אינדי־ של הקשים המסלולים על מרוצים : 500
 מאות 0 שחקנים 4ל״ 21 פוקר׳ :קלפים 9 ניאפוליס
. קסטות• 21ב־ אחרים משחקים . . . . כעולם. כיותר הטוב הטלוויזיה טשחק

 צבעונית לטלוויזיה מתאים
ושחור״לבו

 המשחק
גיל לכל
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קלפים
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העתיד לגילוי שיטות
 מפורט, הסבר עם קלפים .1

 בשפה מסומן קלף כל
ל״י. 150.— העברית

צו (שיטה תירס גרעיני .2
 250.— מפורט הסבר ענית)

ל״י.

 בקלפים רומנית •טיטה .3
ל״י. 100.— רגילים

 37612 ת.ד. גל־אור,
תל־אביב.

הגיעי
למכירה ונמצא
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במדינה
בית־סישפט

ה ערי ת שלי נ ט פ שו ה
 דווקא נבחר מרוק
 סגלסון אריה השופט

7ש מקומח את למלא
? כן־עיתו הדסה השופטת

 מי' על שחלק מישפטן היה לא
 בךעיתו הדסה השופטת של נדה

 השופטת העליון. לבית־המישפט
 ד ביופיה ידועה התל־אביבית

 לשופטת התמנתה היא חוכמתה.
 כשירה היתה כאשר מייד שלום

 שלוש שעברו ביום להתמנות,
אח כעורכת־דין. לעבודתה שנים

ה בבית־מישפט אחדות שנים רי
 בבית־המיש־ לכהן עברה שלום

ב ישבה ולאחרונה המחוזי. פט
הפלי בפשעים שדן הרכב ראש
ה באיזור ביותר החמורים ליים

מרכז.
ה בחריפותה ידועה השופטת

 על זמן מבזבזת אינה היא רבה.
 ללי״ ישר ויורדת שוליים דברים

 אינם עורכי־דין עניין. של בו
רע על פעמיים לחזור צריכים

דברי את שסיימו לפני עוד יון,
 את השופטת. אותם הבינה הם

 היא שלה המלוטשים פסקי־הדין
 ישר למתמחה בקצב־אש מכתיבה

 לעתים רק בית־המישפט. באולם
מילה. לתקן צריכה היא רחוקות

 מנהלת היא המישפט אולם את
 כל רחם ללא ומסלקת חזקה, ביד
 עם אך בעיתון. לעיין שמעז מי

ו לעורכי־הדין, אדיבה היא זאת
בנאשמים. כראוי נוהגת
 צריך כאשר נרתעת אינה היא
הת את או המישטרה את לבקר
ה בעת לאחרונה׳ הכללית. ביעה
 ברמת״ בנק־לאומי בשוד דיון

 על חריפה ביקורת הביעה אביב,
 ועל המישטרה של עבודתה דרך

 הנאשמים. של אליבי לעדי יחסה
ב הנאשם אביטן, הרצל של אמו
 ״כל :ממלמלת נשמעה זה, תיק

הכבוד...״ כל לשופטת, הכבוד
המי אמנם נדהם. הסניגור

 הוא העליון לבית־המישפט נוי
 מקום התפנה בינתיים אך זמני,

 בתל־אביב. המחוזי בבית־המישפט
נכ בן־עיתו השופטת של לנעליה

 אריה הנתנייתי, השלום שופט נס
 עם מסכימים כולם ואם סגלסון.

 של למינויה באשר המינויים ועדת
מי לגבי הדבר כך לא עיתו, בן

סגלסון. של נויו
ו לו המשותף היחידי הדבר
 תארם. יפי הוא בן־עיתו לגברת

הש נבדלים הדברים שאר בכל
 מיש- כ״שופט ידוע סגלסון ניים.

 עם המצדד שופט כלומר, טרה״.
 הוא נדירות לעתים רק המישטרה.

 שהמישט־ חשוד בערובה משחרר
לעצור. מבקשת רה

 על וציווה לכת, הרחיק לאחרונה
אה של ההליכים תום עד מעצר

 ,18 בן הוא מסיקה מסיקה. רון
 חונה ממכונית שגנב בכך ונאשם

 ובובת־נוי. ראש מישענות שתי
לי 3500 הוא החפצים של ערכם
 בשעת אותו ראה לא איש רות.

בר נמצאו לא והחפצים מעשה,
 קל עיון אחרי זאת, למרות שותו.

 יש כי השופט, החליט בחומר,
 תום עד הצעיר את לעצור מקום

נד משגב חיים הסניגור המישפט.
 היה מכבר לא כי זכר, הוא הם.

 נדיר, דבר ההליכים תום עד מעצר
 ורק קודש בחרדת בו שהשתמשו

 שימוש במיוחד, חמורים במיקרים
 בו- גניבת של במיקרה בזה במעצר
 הוא בלתי־צודק. לו נראה בת־נוי

ה לבית״המישפט ערר הגיש
 שטרוזמן אורי והשופט מחוזי׳
 ושיחרר הסניגור דעת את קיבל

מסיקה. את
אחר. לשופט הועכר התיק

פסק־דין משגב ציטט הערר בעת
)50 בעמוד (המשך

2225 הזה העולם


