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במדינה
ח״ם דרכי

סדו לכלבים זיהוי מי
 או דוכסח נשכח האם

 מכדכי-הזאב אחד
כרחוב? האחרים

ה על התנפל גדול זאב כלב
 ברעננה. חברים מבית שיצאה אשד!
ניס הצועקת והאשה חושך, היה
 שתפסה החיה משיני להיחלץ תה

 הגיעה דם שותתת בשוקה. אותה
 ממר רפואי לטיפול ונזקקה לביתה

 והאשה זיהום, גרמה הנשיכה שך.
ארוך. וטיפול לניתוח נזקקה

החלי הנשיכה אחרי שבועיים
 כדי לעורך־דין, לגשת האשד, טה

ר הכלב. מבעלי פיצויים לתבוע  ע
 והדריך הסיפור, את שמע רך־הדין

 תלונה כל קודם להגיש האשד. את
 בע־ על אוסר החוק שכן במישטרה,
 לרשות אותם לשלוח לי־כלבים

פיהם. על מחסום ללא הרבים
 המישטרה ולנבוח. להתנפל

המת של ברגלה אחד מבט נתנה
ה נגד פלילי תיק ופתחה לוננת

גדו זאב כלבת דוכסה, של בעלים
 מתגוררים שבעליה וחסונה, לה

המתלו של ידידיה ליד ברעננה,
 היתד, דוכסה האשה, לדברי ננת.

אותה. שתקפה הכלבה
אב הכלב, בעלי של סניגורם

 בגלל מודאג היה לא ריכטמן, רהם
 יורשעו אפילו הפלילית. התביעה

 שיוטל הקנס דוכסה, של בעליה
 לירות. 500ל־ להגיע יבול עליהם

 רחק הסניגור את שהדאיג מה
ש האזרחית התביעה היה המבט
 הפלילי. המישפט בעיקבות תבוא

 בסכום להסתכם יכולה זו תביעה
 טיפול־רפואי, דמי הכולל גדול,
הכ בעלי יורשעו אם וסבל. כאב

 התובעת תוכל הפילי, במישפט לב
 האזרחי, במישפט בכך להשתמש

 אפשרית הגנה כל כמעט ולסגור
לנתבעים.
נוש שבו ברחוב ביקר ריכטמן

 להפתעתו, וגילה, המתלוננת כה
ה ובאחד כלב. יש בית בכל כי

 של בנה אפילו מתגורר בתים
 כיצד לאמו. כבן לה הדומה דוכסה,

 לזהות המתלוננת היתד! יכולה
 לילה בעת אותה נשך כלב איזה

 ן חזקה התרגשות י בעת חשוכה,
 עלה ובמוחו הסניגור, חשב כך

 לבקש לא מדוע מבריק: רעיון
אח כלבים? זיהוי מיסדר עריכת

 אל הסניגור פנה קל הירהור רי
 בבית־המישפט שרון, חנה השופט

המוז בקשתו את והעלה ברעננה,
רה.

 בפחד ציפה באולם שהיה הקהל
 הבין לא איש הזיהוי. למיסדר

 באולם לאסוף יהיה אפשר כיצד
 של גדול מיספר הקטן המישפט

 בעדם ולמנוע אימתנים, זאב כלבי
 על להתנפל זה, את זה לתקוף

גרונם. במלוא ולנבוח הנוכחים
 חלפו אלה הירהורים כי נראה

סיר היא השופטת. של במוחה גם
הסניגור. לבקשת בה

אסיריס נשות
 נדרשה שגה חצי

 תוכנית 7בש7 בדי
;שקה בת רדיו

אסירים גשרת ק?
 עורכת גניאל, רעיה כשהתחילה

 להכין ברשות־השידור, תוכניות
 לא אסירים, נשות על תוכנית
 החתחתים דרך את לעצמה תיארה

 חודשים שישה היום, שלפניה.
כש הדרך, בסוף היא יותר, מאוחר

 ששמו שעה בן מישדר ברשותה
 המישדר בעלי... זאת בכל הוא

ביוני. 13ד.־ השישי, ליום מתוכנן
 בחוסר בתחילה נתקלה רעיה

 ובדרישה לדבר, נשים של רצון
לפ אך ייזכר. לא שמן כי תקיפה

 ארוכות לשיחות זכתה גם עמים
)63 בעמוד (המשך

מבית־המיש־ מכקש ני
■ י / מתפ אותי לשחרר פט /

 עצמי על לקבל יכול אינני קידי.
 הנאשם, את לייצג האחריות את

בי חילוקי־דעות שנתגלעו אחרי
 אמר כך ההגנה,״ לקו באשר נינו

 רם, משה הממושקף, עורך־הדין
להחלטה. וחיכה לבית־המישפט,

בע סבוכה, שאלה עורר הדבר
 ומישפטית. מוסרית חשיבות לת

 סימן״ שלמה הנאשם את מייצג רם
 הדבר השנה. ממחצית יותר טוב

ש השנה דצמבר בחודש התחיל
 המדינה את הסעיר כאשר עברה,

ש סימן־טוב, שלמה על הסיפור
ב ויינבוים רחל אהובתו את מצא

ש סימן־טוב, מאהב. עם אמבטיה
 ואת אותה הינד, לרחל, מאוד קינא

איו והשמיע חפצים שבר מאהבה,
 לשיח־ הביא רם, עליו הגן אז מים.
 יתקרב שלא בתנאי ממעצר, רורו

רחל. של לביתה
 הוא ורווק. 40 בן היה סימן־טוב

 שנים, שש לפני רחל את הכיר
 לכל נשוי כזוג יחדיו חיו ומאז
 של בדירתה התגוררו הם דבר.
במ גידלו גם ושם ברמת־גן, רחל

 מנישואיה רחל של בנה את שותף
הקודמים.
על־ ונחשבו יפה, זוג היו השניים

סיר רחל לדוגמה. כזוג הכל ידי
ש כיוון שלמה עם להתחתן בה

 בל- בנישואין פעמיים כבר נכוותה
תי־מוצלחים.

ת ״את הב  או
ת קן!״ א הז

 הקדים דצמבר בוקר אותו ף*
 ואז מעבודתו, לחזור שלמה ■י

 רחל, של בגידתה דבר לו התגלה
 התקרית לאיבוד־חושים. לו גרם

 את עזבה שרחל לכך, גרמה גם
 לראותו אף הסכימה ולא שלמה,
שנית.

 ורצה, לאהובתו התגעגע שלמה
כ אליו. להחזירה הכל, למרות

תקרית־האמבטיה אהרי חודשיים

ביקש הסניגור
מלהגן לשחררו

הנאשם על
והדבר ־ ברצח
]אלה 11 עורו
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ביותר מסובבת
המר התחנה ליד במכוניתו נסע

 לתחנת הולכת רחל את וראה כזית
 ריכבו את עצר הוא האוטובוס.

סיר היא הביתה. טרמפ לה והציע
 הזה,״ הארור לאוטו ״להיכנס בה

בדרכה. והמשיכה
אח דקות במכונית ישב שלמה

 ומחדדה. מזעם רועד כשהוא דות,
במ שהיה האקדח את הוציא אז

 תחת והחביאו אותו דרך כונית,
 בעיקבות ברגל יצא הוא מעילו.

ת ישבה אותה, מצא כאשר רחל.
 בשימלת־מעיל לבושה היפה, אשר׳

 שלמה בתחנה. ספסל על שחורה,
לש עימו שתבוא וביקש לה קרא
 הוא סירבה. היא אך קפה, תות

סירבה. ושוב איתה, לדבר ביקש
 את ? זה את לי עשית ״מדוע

של שאל ״1 הזה הזקן את אוהבת
 ״כזאת :לו השיבה ורחל בכאב, מה

לחיות.״ רוצה אני וככה אני,


