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צפת מלונות בגדול נופש
 באויר הסואנת, מהעיר הרחק

 באוירה מקסימים, בנופים הצלול,
 חופשתך את תבלה מיוחדת,

שונה בסגנון

הציורים ובקריית צפת בסמטאות מודרכים סיורים *
50/0 - המומלצות בגלריות *
ההרים בלב שחיה בריכת *
בערבים לבילוי אינטימי ובאר לילה מועדון *

מראש מקום הזמן

] י ל )067(30264-5 טל. מ
הנסיעות משרדי ובכל

במשרדי: מקומות והזמנת פרטים
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1.7.80ה־ שלישי־ יום

 גרמני סרט יוקרן
של ספרו ע״פ

בל היינדיר
 דיון ההקרנה בתום

 בהשתתפות
הקולנוע מבקר

לאור יצחק

 משעה פתוח המועדון
בערב. 9.00

דוסר״ ״אימדיה
*•* ■ך • • • •

 והנפוצים הטובים השיער צבעי
בעולם.

אופנתיים גובים 15
המכילה; מושלמת צביעה(קיט) מערכת

 שאינו מחמצן(במיכל קרם צבע, שפורפרת
כפפות. חזג במברשת) שמוש מחייב

 המובחרות בפרפומריות להש?ג;
השווק. וברשתות המרקחת בבתי

׳_ו0_ו\/£?=זמבית
שיער לוזמרוקי בעולם והמפורסמת הגדולה החברה

במדינה
ח״ם דרכי

ה בן נ ו הז
כוכב, ללא נולד
תדרים ללא וגדל

 לא בן־זונה. הוא כהן* רפי
 אשר הם התנהגותו לא ואף אופיו,

 של מיקצועה זה. בכינוי אותו זיכו
 גרם אשר הוא לידתו, בעת אמו,

כזה. להיות לו
 וסיפור־חייו ,22 בן הוא היום

 בעת המישפט. בבית ידו על סופר
 חיים לשופט פנה לעונש, הטיעון
 נולד אדם כל ״אדוני, :דבורין

כוכב.״ בלי נולדתי אני כוכב. עם
 לגדלו. רצתה ולא יכלה לא אמו

 במוסדות מינקותו התגלגל לכן
 פגש, ולא כימעט אמו את שונים.

מאומה. ידע לא אביו ועל
 ולעבור לגנוב התחיל בילדותו

ש אמו, ושונות. רבות עבירות
 ילדים ושילדה בינתיים נישאה

 רצתה ולא ממנו התעלמה חוקיים,
 עברה את לה יזכיר לבל לראותו,

כ לפני רק לחיי־נישואיה. ויזיק
 בין הנדירות הפגישות באחת שנה,

 זהות את האם לו גילתה השניים,
ו התרגשות מלא כשהוא אביו.

 אך האב, את לפגוש הלך ציפיות
 הגבר אכזבה. לו חיכתה כאן גם

כבנו. בו להכיר תוקף בכל סירב
ה את עזב מאז נקי. יצאת

 ברחובות. התגלגל האחרון מוסד
 בגן־העצמאות ספסלים על ישן היה

 התדרדרותו סמים. לצרוך והחל
 לסחור התחיל כאשר היתד! הסופית
 על־ נתפס אז להתקיים. כדי בסמים

 ממנו שקנה מוסווה, שוטר ידי
סמים.
 כאשר למעשיו. התכחש לא הוא
ב מודה הוא אם השופט שאלו

 וסניגורו, בחיוב. השיב אשמה,
 את לספר לו נתן מקרין, דרור

 המקילה הנסיבה שהוא חייו, סיפור
למעשיו. ביותר

 ומאוס־ מכנותו התרשם השופט
 עליך הטיל הנאשם, של ללותו
 ונעתר חודש, 18 של מאסר עונש

 הצעיר את לשלוח סניגורו לבקשת
 ריצוי כדי תוך מסמים לגמילה
עונשו.

 במעצר יושב שהנאשם מאחר
ה כי מקרין ביקש ממושך, זמן

 ה־ תום עם מיד תתחיל גמילה
 אח הנאשם יסיים וכך מישפט.

 תום עם מיד מאסרו שלישי שני
 כאשר לחיים לצאת ויוכל הגמילה

מסמים. נקי הוא
 ל־ להפליא יפה היה הפיתרון

מ הגמילה אבל הנוכחי, מישפט
 מהכינוי אותו תגמול לא סמים

זונה״. ״בן

ר ם1ע1ע כ ם ' ד ו יי ס
 ההברחות גפדצדת האמנם

? חיל-האוויר אנשי בין
ב גילו המכס שילטונות אנשי

 פריטים פרימן חיים של ביתו
 בידי אך במכס, החייבים רבים

 תשלום על קבלות היו לא פרימן
זה. מכס

 יותר בחיל־האוויר שירת פרימן
 מפקח־הע־ היה הוא שנים. מעשר

ב לוד. בנמל־התעופה בכיר מסה
 300מ־ ליותר יצא תפקידו מהלך
למקו חיל־האוויר במטוסי טיסות

 מהטיסות, חלק בעולם. שונים מות
 בחתו סודיות, בטיסות שהוגדרו

 חיל־ של בשדות־תעופה בארץ
 מכם, אנשי היו לא שם האוויר,
הנכנסים. את שבדקו

 בכתב־האישום הפריטים רשימת
 היתה פקח־הטיסה, נגד שהוגש

 חשמל, מכשירי ביותר. מרשימה
 וסיגריות, סיגרים חריפים, משקאות
שונים. מותרות וחפצי תמרוקים
 הגן סרימן וטלוויזיה. תנור

להביא הצליח הוא עצמו. על

בדוי. שם *

 חלק על ממכס ופטורים היתרים
 המישפט בתום אולם מהפריטים,

 מכשיר תנור־אפיה, ברשימה נותרו
 סטירי" מערכת צבעונית, טלוויזיה
דיגי שעון סניו, תוצרת אוסונית

 בקבוקי של ארגזים ושני טאלי
 באי-תשלום הורשע סרימן ויסקי.

 הללו. הפריטים כל עבור מכם
 מרים התל-אביבית, שופטת־השלום

 25 בסך קנס עליו הטילה פורת,
לירות. אלף

 השופטת, את במיוחד שהרגיז מה
 ב־ הצופים של זעמם את ועורר

 נקט שבה דרך־ההגנה היד, מישפט,
 היו לא מעשיו כי גרס הוא פרימן.

 מאנשי אחד כל לדבריו, חריגים.
 לחו״ל בטיסות הנוסע חיל־האוויר

 וכי יכולתו, ככל ארצה מבריח
 אינו ואיש ונפוץ, מקובל הדבר
זאת. מגנה

 כאשר כי ואמר לכת הרחיק הוא
 נפח, בעלי מוצרים ארצה מביאים

 הרי מכשיר־טלוויזיה- או תנור כמו
 ולכן כך, על יודע שד,קברניט

 במיקרה כי טען הוא פעולה. משתף
 הורה בבסיס, מסיבה ערב אחד,

 ארגזי־ לארץ להביא מפקדו לו
המסיבה. עבור מג׳יבוטי ויסקי

 בפסק־ השופטת כך על כתבה
 את לחלוטין דוחה ״אני דינה;
בהב עסקו כולם כי הנאשם טענת
 הצדק בכך ראה והוא רחות,

 אין כאלה, היו אמנם אם למעשיו.
 לכל מקילות. נסיבות בכך לראות
 הגישה על להצטער יש היותר

ל המתירים אנשים של הפסולה
אוסר.״ שהחוק מה עצמם

 ועירער סניגור לו לקח פרימן
יי כאשר המחוזי. בבית״המישפט

 את אולי יפרט עירעורו, שמע
ש וחבריו, מפקדיו של שמותיהם

כמוהו. ושעשו לו עזרו

ד ס ע ח
 ה,״7ב?י לצאת רו ״אסור

השופט, קבע
 בפריצה גוזפב והוא

יום בצהרי
 חכך יחיא האג׳ יוסף השופט

 התביעה סיפרה אחד מצד בדעתו.
 הוא שלום, גדי שלפניו, הבחור כי

 ממעצר ושיחרורו מסוכן, פורץ
 גל את לרמת־גן להחזיר עלול

 סיפר מאידך והפריצות. הגניבות
ה כי ריכטמן, אברהם הסניגור,

 פריצה היא גדי נאשם שבה עבירה
 גם טלוויזיה. וגניבת בלבד, אחת

 מעל־לכל- היו לא בתיק הראיות
 לידי השופט הגיע לבסוף ספק.

ב גדי את ישחרר הוא :החלטה
 מפתח ייצא שלא בתנאי ערובה,

 7.00 ועד בערב 8.00 משעה ביתו
 יסתובב לא אם שלמחרת. בבוקר

 לפריצות, מועדות בשעות בחוצות
לחברה. יזיק לא השופט, חשב

המ הצוות פרוצה. בדירה
 של בראשותו המישטרה, של יוחד
 גל בסוגיית שעסק בולקינד, חיים

 נדהם. ברמת־גן, הגואה הפריצות
 גדי של מעצרו כי חשבו אנשיו

 כל אחרי המציאות, מחוייב הוא
 אבל שהשקיעו. הרבה העבודה
אחרת. פסק השופט

נת שיחרורו אחרי ימים שלושה
 בחולון. בדירה חם״ ״על גדי פס

 לגדי במקום, היו לא בעלי־הבית
 הסבר היה לא גווילי יוסף ולחברו

 הם הפרוצה. בדירה להימצאותם
 של המעולה העבודה על תמהו

 אסור כי ידעו ולא המישטרה,
. בולקיבד. חיים עם להתעסק

 על אמנם שמר שגדי התברר
 הוא — לבית־המישפט הבטחתו

 האסו- בשעות ביתו מפתח יצא לא
ב אירעה הנוכחית הפריצה רות.
בצהרי־יום. דיוק

 טענה החדשה המעצר בבקשת
 היה שבה בתקופה כי המישטרה,

 פחתו הקודמת, בפעם עצור, גדי
 בשיעור רמת־גן באיזור הפריצות
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