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ל הבינלאומ״ם למשחקי□ רג כדו ב
¥ היפנית האלקטרוניקה חברת  הכדורגל פדרצ״ת עם בשיתוף לאחרונה, התמנתה [0

 העולם ברחבי כדורגל למשחקי ווידאו אודיו ציוד של רשמית״ כ״ספקית העולמית,
 העולמי הגביע משחקי :זה בהסדר הכלולים המשחקים בין הקרובות. השנים 3ב־

 באיטליה) 1980 ביוני הגמר (משחק אירופה אליפות בספרד), 1982 ביוני הגמר (משחק
אחרים. ומשחקים

 היא אלקטרוניקה, אמפא שרות באמצעות בארץ גם מתוצרתה המשווקת ז\ן0 חברת
 ומצלמות ברדיו־טייפים החל מתוחכמים אלקטרוניקה מוצרי המייצרת יפנית, ענק חברת
ווידאו. אודיו וציוד צבעוניות בטלויזיות וכלה

 בהצלחה נמכרים ישראל מתוצרת מרהיבים צבעים בשלל לוגית צעצועי *
העולם. ברחבי

 מפלסטיק עשויים ־׳—:ילדים למשחק לחלוטין בטוחים לוגית צעצועי *
רעיל. בלתי ומחומר סיבים ללא שבירים, בלתי עץ, דמוי מוקצף

מהודר. שימושי במיכל לוגית צעצועי *
התקנים. מכון השגחת תחת נמצאים לוגית צעצועי *

שיג ת ובכל שלום בו בכל המשביר, ברשתות לה הארץ. ברחבי הצעצועים חנויו
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במדינה
 )47 מעמוד (המשך

 גילה עם הדין את ממצה אינו כי
 הפירצה את ניצלה רק שהיא כיוון

לה. פתח שהמחוקק
מש שאינה בלשון גינה השופט

 שיצר החוק, את פנים לשתי תמעת
 למתן בנות ועודד להשתמטות פיתוי

גילה. שעשתה כפי הצהרוודשקר,
 עונש השופט הטיל גילה על
 שישה מתוכם חודש, 18 של מאסר

 התמוטטה זה בשלב בפועל. חודשים
הנאשמת.

 לבקשת סירב' גם בית־המישפט
 גזר- ביצוע את לדחות הסניגור,

 עליו. לערער שיוכל כדי הדין,
 ל- השוטרת על־ידי נלקחה גילה

 ומתמחים פקידים חדר־המעצר.
 סבל השופט גם כי כך אחר סיפרו
 הוא אבל שחרץ. מגזר־הדין מאוד

 ממלא הוא כי בפסק־הדין הסביר
 אחרות בנות להרתיע כדי חובתו את

זו. בדרך מללכת
 אפקטיבי, העונש היה אמנם אם

 לקיים הביטחון שילטונות צריכים
ד,מצ־ גערות אחר מתמיד מעקב

 על־ המכונה אדם עם באר־שבע,
 העיקרי״׳ כ״חשוד המישטרך, ידי

 כשבוע, לפני למישטרה חלאוי פנה
 ל־ דומה מבאר־שבע שהאיש וציין

 המיש״ על־ידי שפורסם קלסתרון
העניין. החל וכך טרה,

 הוא זו בחבורה החשודים אחרון
ה בעל ),38( גרוש שלום, רחמים

 השאר כל התגוררו שבה דירה
 מרכיב הוא במיקצועו בהוד־השרון.

 והוא ושות׳, גל גרא בחברת כבלים
 העממי. בית״הספר את סיים לא אף

 סף על היא שלו רמת־המישכל
מעו אחיו ולדברי השיכלי, הפיגור

ש מפני בטלפון, השתמש לא לם
מבינתו. נשגב הדבר

 על ערער שפי יורם עורך־הדין
 הראשי שופט־השלום של החלטתו'

 לעצור שפירא, חיים בתל־אביב,
 הוא יום. 15 למשך הארבעה כל את
את'חול להרים מרחמים ביקש גם

 את לבית־המישפט ולהראות צתו
 מכוסה היתה הבטן החבולה. ביטנו
 שלא כחול, בצבע בשטף־דם כולה
השופט. מעיני נסתר

 צילם שפטל, (״שפי״) יורם עורך־הדיןחשאית תמחה
 של החבולה ביטנו את בבית־חמעצר

 'שיטפי־ נראים בתמונה החטיפה. בפרשת החשוד שלום, רחמים לקוחו',
•המישטרה. בידי שהוכה טוען רחמים לשופט. גם החשוד הראה שאותם הדס,

 ב־ לשרת יכולות אינן כי חירות
 ייעשה לא אם דת. מטעמי צה״ל

 ריק מחווה פסק-הדין יהיה הדבר,
תועלת. וחסר

בוישפט
ח מו ה לאחור■1 ה פ י ט ח ה

החשודים, האס
 היא הממוצעת שהשכלתם

 מוזכגגי הם עממית, בקושי
המתוחכמת? החטיפה

 את שמעד, המדינה, שכל לאחר
 קולו ואת החוטף, של המוקלט קולו

 אייבי עם שדיבר האדם של המוקלט
ה דחה החוטף, הוא כי וטען נתן

 על הערר את סגלסון אריה שופט
 כ־ החשודים ארבעת של מעצרם

החטיפה״. של המתכנן ״מוח
 שתי הן ״המוח״ של הנשי החלק

 היא האחת מהוד־השרון. הפרוצות
 ואם לא־נשואה ),27( אלבז דליה
 בית־ את סיימה אשר ),4( לילד
 במיקצועה ועוסקת העממי, הספר

 היא השנייה הוד־השרון. בפרדסי
לד אשר ),23( בראונשטיין פרידה
 העממי, בית״הספר את סיימה בריה,
בפר לעבוד כדי מבאר־שבע ובאה

הוד־השרון. דסי
הג בטלפון. משתמש דא
 יליד ),32( סעיד חלאוי הם ברים
 השכלה בעל עיראקי, ממוצא הארץ

 כנהג־מונית עבד בעבר עממית.
הפרו שתי של הסרסור הוא וכיום
ב־ לו שהיה סיכסוך בגלל צות.

 השופט מפתיעה. ההדטה
 טיעונו את בסבלנות שמע סגלסון

 המפקח של טיעונו ואת שפי, של
 ישראל, ממישטרת שניצר שמואל

 המישטרה עתירת על חזר אשר
 בידו אין כי והודה שעבר, משבוע
חדשות. ראיות

מפ היתה השופט של החלטתו
 שום נתגלה שלא למרות תיעה.

 הוא שאפילו ולמרות חדש דבר
 עלו־ ארבעת כי להאמין יכול לא

ה את תיכננו שלפניו בי־החיים
 את לבטל השופט החליט חטיפה,
 המעצר משך את ולהשאיר הערר,

כנו. על
 בתוקף דחה השופט פלילי עכר

 המיש־ כי הסניגור, של טענתו את
 רק הארבעה כל את מחזיקה טרה
 בציבור. כשלמה יתגלה שלא כדי
 כדי שעד מאמין אינו כי קבע הוא
מישטרת־ישראל. הידרדרה כך

ה החשוד כי גילה הזה העולם
 בבאר־ נעצר אשר בפרשה, עיקרי
 עממית השכלה בעל הוא גם שבע,

חוד שמונה אחרי מצה״ל ושוחרר
 משפחתיות. סיבות בגלל שירות שי
 רכוש, בענייני פלילי עבר לו יש

 רב. זמן זה מעבודה מובטל והוא
ב חלאוי עם הסתכסך לאחרונה

ה גם זאת הפרוצות. שתי עניין
 למישטרה פנה שחלאוי לכך סיבה

החטיפה. בפרשת אותו וסיבך
 קשר כל מכחישים החשודים כל

 ל־ מסר לא מהם איש לחטיפה.
נמ ולא מפליל, מידע כל מישטרה

 לאורון המקשרם דבר כל אצלם צא
 ממשיכים עדיין הם אולם ירדן.

נמצא. טרם והילד לשבת,
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