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קדמו
נגד

קדמו
 החנויות בכל להשיג
״ ראשית הפצה ד ג ״

תל־אביב ,5 הם רח׳
297263 טי׳

10.6.80 שלישי יום
עם שיחה

 ביטון צ׳רלי בח״
 הסרט יוקרן כן

אם  על שמעת ה
 הפנתרים
 השחורים

משה! אדון
 בשעה מתחילות התכניות

 נערב. 9.00
 משעה פתוח המועדון

נערב. 8.30

לך חיוני
 לחו״ל היוצאת

 ר הופעת שפרי
 נימוסיר את לטשי
שלד. האנוש ויחסי
 לך: שיקנה החן, לטפוח לקורס הרשמי
 ראש עד רגל מכף שיפור
 יפים אנוש ויחסי חברה גינוני

 עבודה — בחברה עצמי בטחון תרכשי
תפני אשר ובכל

פלטשר לאה אולפן
 267682 טל. ת״א, 50 גבירול אבן

מוגבלים. המקומות מיד, הרשמי

 בעיות
 ולבטי□

המין בחיי
פאת

זידמן מרדפי רחד״

רשפים חועאת

רשיון
נהיגה

שקל 2000
 לנהיגה בי״ם

״גבע״
253230 טל.

במדינה
 )50 מעמוד (המשך

 בפונדק, חסרת־מזל פגישה אותה
אח מחליט המישפטי היועץ היה
רת.

הו העצמאות ביום התקיפה על
 שיתברר חדש, תיק בוסי נגד גש

 בעת בנתניה. השלום בבית־מישפט
התוב הצהירה המעצר על הערר

 כבר יש כיום כי שיבר, רחל עת,
 המיש־ היועץ של עקרונית החלטה

האונס. בתיק הדיון את לחדש פטי

 בוסי את השוטרים הורידו כאשר
 לאולם אחיו חזר לחדר־המעצר,
כ מופיע הוא שבו בית־הסישפט,

מישטרתי. תובע

מישפט
ה י ל י א א1 !מ !לד<ה8ל

 בי טעגה המישטרה
הזקגה, את חגק

 הזקנה גירסת אך
שוגה היתה

לשוט שבו ישראל סיפר כאשר
 רופא־ חיפש כי שעצרוהו, רים

שבר בבית ממנו. צחקו שיניים,
 נתפס, לידו ביפו, 40 צונץ חוב

 רופא־שיניים. לא פריצה, היתד,
 על כתב־אישום נגדו הוגש לכן

 תום עד לעצרו וביקשו פריצה,
 עבירות אמנם היו לשבו ההליכים.
 פרטי־אי־ שני עוד והיו קודמות,

אב התובע, גם אבל אחרים, שום
שני על כי הסכים, לנדשטיין, רהם

סגלסון שופט
חסרת־מזל ,פגישה

 עד לעצור אין אלה פוטי-אישום
 המעצר את וביקש ההליכים, תום
 העבירה, חומרת הפריצה. על רק

ה שאחרי בכך היא התובע, ציין
בדיר להתחבא שבו ניסה פריצה

כ עופר. רחל בשם זקנה של תה
בביתה, להסתירו סירבה זו אשר

 השופט עליה. ואיים להנקה ניסה
 התובע, לבקשת נענה ולך דויד

 ולמרות אלה, עובדות סמך על
שבו. את עצר הסניגור טענות
 הגיע כאשר במיסדרון. דם
 הזקנה העדה עלתה המישפט מועד

 נחמן הסניגור, העדים. דוכן על
ההתרחשו על אותה חקר בטיטו,

פב בחודש הבוקר, אותו של יות
שו סיפור גוללה ואז השנה, רואר

לגמרי. נה

 היתד, כאשר כי סיפרה, העדה
לפ ראתה הבית, בניקוי עסוקה

 היא אין במיסדרון. הנאשם את תע
 שהדלת כיוון בדלת, דפק אם יודעת
 דם, שותת היה שבו פתוחה. היתד,
 לרחוץ רשות ממנה ביקש והוא
 למראה נבהלה היא בברז. פניו
 שבו לבנה. תקרא כי ואמרה, הדם
 ״מאמאל׳ה :לה ואמר מפחד רעד

 מפחד לבנך.״ תקראי אל מאמאל׳ה,
 הזקנה של שימלתה בקצה תפס

 שהלך אחרי נפשו. על והתחנן
האשה. התעלפה

 בית- בפני הביא בטיטו הסניגור
 ,36 מספר בבית כי ראיה, המישפט

 רופא־ אומנם יש צונץ, ברחוב
נמ שלו הביקור וכרטיס שיניים,

 מפני ברח מדוע הנאשם. בידי צא
 הנאשם נתן כך על השוטרים?

הפגי את מכיר הוא :פשוט הסבר
 קיבל אף ופעם המישטרה, עם שות

 השוטרים את ראה כאשר מכות.
 להסתתר, מיהר אחריו, רודפים

אינסטינקטיווית. ככה,
 עדות את השופט ששמע אחרי
 חונק אינו שבו כי והבין הזקנה
בערובה. לשחררו החליט זקנות,

אדם דרכי
העוסי ,,בעזרת

 של שמה היה איזו
בוזגלו, חגאשמת

7 אחר הטיפול היה האם
צעי ישבה ספסל־הנאשמים על

 שנות בתחילת והדודה, יפה רה
 מיקצועה אשר לחייה, השלושים

 נגדה כיתבי־ד,אישום גננת. —
אישומים. עשרות הכילו

 כרמון יהודית נגד האישומים
 כיסוי, ללא המחאות הפצת על היו

 התביעה לדברי גדולים. בסכומים
לי באלפי בסופרמרקטים קנתה
ונע בגדים לעצמה השיגה רות,
 המחאות שתי מסרה ואפילו ליים.

 לכל מכונית. לרכישת כמיקדמה
כיסוי. היה לא הללו ההמחאות
 היו התביעה בידי שהיו הראיות
 אלא נותר לא לנאשמת מכריעות.

ב שהוראה אלא באשמה. להודות
או נגדה מפעילה היתד, אשמתה
ש מאסר, שנת של עונש טומטית

 עבירה בגלל נגדה ועומד תלוי היה
קודמת. דומה

 מקרין, דרור כרמון. של סניגורה
 להודות אלא מוצא אין כי ידע,

 מה כל את עשה הוא אך באשמה,
התנאים את להשיג כדי שאפשר
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ולך שופט
אנטי־מישטרתי אינסטינקט
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