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במדינה
 )62 מעמוד (המשך

 חברים ובעזרת גדולים, מאמצים
ריח אשר התובע, של למיקצוע

 גם להוכיח קזז הצליח עליו׳ מו
זאת.

 קבע יחיא, ׳חאג יוסף השופט
 בר- של משכורתו כי בפסק־דינו,

 2000כ־ 1972 בשנת שהיתה זלן,
 30,000 היום הינה לחודש, לירות
 נעשה אמנם וכד לחודש. לירות

 על פיצוי קבע השופט החישוב.
 לירות, אלף 400 בסד והכאב הסבל
 בלבד, זה סכום על הריבית כאשר

 בחצי היום מסתכמת ,1972 מאז
לירות. מיליון

ש הפיצויים של הכולל הסכום
 מיליון שישה היה השופט קבע

 או שניים רק היו היום עד לירות.
 שנקבו בנזיקים פסקי־דין שלושה
 עורכי־דין אבל דומים. ססומים
ה האינפלציה עקב כי מספרים,

 כזה סכום יותר יהיה לא דוהרת
בשי העלייה בעתיד. נדיר חיזיון

 בחי- שקובעים הפיצויים עור
 האחרונות בשנתיים חלה המישפט

בלבד.
 כשכר־טיר- קבע בית־המישפט

ה הסכום את לעורד-הדין הה
לי מיליון רבע של יחסית פעוט
 ל- אפילו מגיע שאינו סכום רות.

התש שהוא הפיצויים, מערך 10״/"
המישפט. של זה בענף הרגיל לום

מישטרה
גרוזינית מתונה

 החלימו ?התוגה .הקרואים
 כסביון לווילות לפרוץ

 יפה סתגה להשיג פדי
ולכלה לחתן

 אורחים מזמין גרוזיני כאשר
 יבואו. שהם מצפה הוא לחתונה,

 המוזמנים חייבים המינהג לפי
כפגי הדבר יחשב — ולא לבוא,

 החלק במזמין. בלתי־נסבלת עה
 בעלי כי אומר, המינהג של השני

ומקב לאורחים מצפים השימחה
 הם שם הכניסה, ליד אותם לים

ה החתונה מתנות את מקבלים
לאחת. אחת ונבדקות נרשמות
 חברים חמישה הוזמנו כאשר
 של בתו לחתונת מנצרת גרוזנים

 ב־ עצמם מצאו מבאר־שבע ידידם
 לבוא, חייבים היו לחתונה דלימה.

 מחייבים. והמסורת המינהג שכן
לה חייבים היו נאותה מתנה גם

 כולם וביסי לעשות מד, אך ביא,
 והחליטו עצה, טיכסו הם י ריקים

 פס־ חיים של מכוניתו את לשאול
עי נצרת של האמבולנס נהג חוב,
מכו את לרשותם העמיד הוא לית.
 יצליחו אם כי הסכם, תוך ניתו

 את ־לו יתנו בדרך שלל לשלול
חלקו.

 יוסף כאשר לדרך יצאו החמישה
ל הגיעו כאשר נוהג. מיכאשווילי

 עלה סביון היוקרה שכונת סביבות
המכו את עצרו הם רעיון. במוחם

 מיכאשווילי השכונה, במרכז נית
 שאד ואילו וחיכה, במכונית נותר

 קבוצות לשתי התפצלו הארבעה
התוגה. מתנת לחפש ויצאו

 של בראשותו הקבוצות, אחת
 ולא חיפשה דג׳ואושווילי, ראובן
 גילו למכונית חזרו כאשר מצאה.

 שם נמצאת אינה זו כי לחרדתם,
בתח לבאר־שבע הגיעו הם יותר.
שלו את פגשו ושם ציבורית בורה

ש להם הסתבר אז חבריהם. שת
 שיחק השנייה החוליה של מזלה

מתו ולקחו לווילה פרצו הם לה.
 עוד ובדולח. זהב כסף, חפצי כה

לצו לפנות זמן מספיק להם נותר
 גרם 60 לו למכור בבאר־שבע, רף

 את לירות. 9000 ולקבל מהזהב,
 ולכלה לחתן העניקו הזה הסכום
 היא שהכלה כיוון נישואין. כמתנת

 את גם נטלו הטוב, חברם של בתו
 וכפית היפים הבדולח מכלי אחד
 נוספת כמתנה אותם ונתנו כסף,
עצמה. לכלה

לאמבו נוספים שימושים

ס.  אך לנצרת, חזרו למחרת לנ
 בתל- הפולני בשוק לעצור החליטו

 מיתר שם להיפטר ולנסות אביב
ב מכוניתם את החנו הם השלל.
 הירקון, מרחב מישטרת של חניון

 תהיה שם ״כי לשוק, הקרובה
 וראובן כדבריהם. בטוחה״ הכי
ב למכרו והלך מהשלל חלק לקח
 מזלו. איתרע זד, בשלב אולם שוק.

 לוכדי לצוות מוכר היה פרצופו
 היה אשר המישטרה, של כייסים
 לפי ראובן את זיהו הם בשוק.

המיש־ באלבום המצוייה תמונתו

דבורין פרקליטה
באמת? יש תיקים כמה

 שם למכונית. אוחו וליוו טרה,
 המיטען, תא את לפתוח עליו ציוו
 והזהב הכסף אוצרות את גילו וכך

בסביון. נגנבו אשר
 חמשת כל את לכדה המישטרה

 אותם. וחקרה למישתה, הקרואים
 עד־מדינה, הפך מיכאשווילי הנהג

ה בעל של חלקו על גם וסיפר
 הדהים סיפורו בעיסקה. מכונית

 סיפר, הוא המנוסים. השוטרים את
 בו השתמש לא האמבולנס בעל כי
 היו כאשר חולים. להסעת ורק אך

לפ היה ל״עבודה״ יוצאים חבריו
 ממקום להיחלץ להם עוזר עמים

 הוא האמבולנס. בעזרת הפריצה
 היו כאילו לתוכו אותם מכניס היה

 ובעזרת מטפלים, ואחים חולי-לב
 הגדולה במהירות מגיע היה הצופר
 התנועה כאשר מקום. לכל ביותר

 היתה במיוחד, קשה היתד, בנצרת
לאמ הדרך את מפנה המישטרה

 בהגיעם וליושביו. הדוהר בולנס
 ״חולד,־ד,לב״ היו חפצם• למקום

 ממישכבם, בחדווה קמים ומטפליו
מה הגנובה הסחורה את מוציאים

 מוכן אותו ומשאירים אמבולנס,
הבא. לסיבוב

והאמבו המכונית בעל פסחוב,
השו מאסר. לשנתיים נידון לנס
 שנות ארבע גם פסק ולך דויד פט

 ביקש אשר נוסף, לנוסע מאסר
לפרי ונוסף השולחן״ את ״לנקות

פרי בעשרות הודה הנוכחית צה
הפ התיקים כמות וגניבות. צות

דבו פנינה התובעת את גם תיעה
 המישט- שאיפלו חששה אשר ריו׳
ה כל על עדיין יודעת אינה רה

ל מכניס שביודהמישפט פריצות
דינו. פסק

 הודה שלא היחידי הוא ראובן
 דרור עורך־הדין ובעזרת באשמתו,

זיכוי. על עדיין נאבק מקרין

■ י ? * ■ ■


