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ההש ממחלקת אלוני ויוריאן

 לדין הועמדו שניים, ועוד קעות
 פקיד על־ידי גניבה של עבירות על

 הפקידים כל במירמה. דבר וקבלת
 לדרמן למאסר. ונידונו הורשעו
 מאסר שנה לחצי נשלחו וויוויאן
בפועל.

 הוא לדין עדיין שעומד היחיד
 התובעת, שלטענת פינחס, גרשון

 היתר עם קשר קשר אמיר, שולמית
במירמה. רווחים להשיג כדי

 לידסקי נירה והסניגורית גרשון
שו היה הוא כי הטענה את העלו

 דרכי את הכיר לא הוא תמים. תף
 על העלה ולא הבנק, של העבודה

 את עבירות. מבצע חברו כי דעתו,
 הסביר בבנק שהצטברו הרווחים

ה חברו של וחריצותו בכישרונו
פקיד.

לפ־ עומד קוארט שמואל השופט

 מתמיד. בפחד משדאווי חי מאז
 כליל אותו זנחה המישטרד, לדבריו

 שלה. הכוונת על נמצא הוא וכיום
 וידידיה כחיל מישפחת כל וכמובן,
 זמן לפני רק לו. להתנכל מנסים

במכוניתו. פיצוץ אירע קצר
 היה אמור השבוע סערה* רוח
 שני של במישפטם להעיד סלומון
 בנק בשוד נאשמים מיפו, צעירים
 עסוק היה בית־המישפט הדואר.

 פרץ כאשר אחר, עד בשמיעת
סע כרוח לאולם משראווי לפתע

 חגג, משה לסניגור פנה הוא רה.
ה רם, בקול באוזנו משהו ולחש

 פנה כהן, בנימין הנשיא שופט,
 אך להפריע, שלא וביקשו אליו

 שמתנכלים וצעק הזדקף סלומון
 במיסדרון עליו מאיימים וכי לו,

בית־המישפט.
״תש בנחת: השיב כהן השופט

שלך הטלפון מיספר את לנו איר

כחיל קרוב משראווי מודיע
לבית־הטישפט הטלפון את להשאיר

 גרשון היה האם אלה, בימים סוק
 לדבר שותף שהיה או תמים חבר

עבירה.

אדם דרכי
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דראמה היא
במ ידוע היה משראווי סלומון

מ המישטרתי כמודיע שנים שך
 למישטרה לעזור התנדב הוא יפו.

לדין, ולהביאם עבריינים לעצור

לידסקי פרקליטה
7 תמים שותף

 ל־ פרטיים מארבים עורך והיה
סוחרי־סמים.
לפ נסתיימה הפרטית מילחמתו

 בבית- הופיע כאשר קצר, זמן ני
הנא של לטובתם והעיד המישפט

 בית- כחיל. האג׳ ברצח שמים
הנאשמים. את זיכה המישפט

 ויצא קידה קד סלומון הביתה.״ ולך
מהאולם,

 על סלומון התיישב במיסדרון
 מיש־ בבני עבר מכל מוקף ספסל,

 מוחמר עמד מולו הנאשמים. פחת
 השכול האב הנרצח. אבי כחיל,

 לזיכוי שהביא במודיע, מבטו נעץ
בנו. ברצח החשודים
 עליו המאיימים כי טען סלומון

מש אך מישטרה, אנשי דווקא היו
 לכל אחריו עוקבת כחיל פחת

זעם. בעיני בו ומביטה מקום

דת
ל ע ח1ת חוור!ה סמר■ מ

 ספרי־תורה הפכו מרוע
 הגנגבת לסחורה

בשוק? ביותר
 ישיבות, ספרי־תורה? צריך מי

 אי־ תורניים. מיפעלים בתי־כנסת,
 ישלחו כי באלה, לחשוד אפשר

מי זאת בכל אולם בגניבה. ידם
 הגניבות ספרי־תורה. גונב שהו

 וחברות־ ממש, למכה הפכו הללו
שבבי הסיכון את הבינו הביטוח

ספרי־תורה. טוח
 בשנה קנה הלטובסקי שמואל

 בניו־ ספרי־תורה ארבע שעברה
ל לישראל, להביאם כדי יורק,

בתחי בבני־ברק. מסויימת ישיבה
 ספרי־התד את לקחת התכוון לה
 ולשמרם המטוס, אל עימו רה

 אליהו, חברח־הביטוח אך לצידו.
 של בסכום הספרים את ביטח בה

 לא לספר, דולאר אלפים עשרת
 דרשה החברה זה. לסידור הסכימה

 בדרך במטוס, יישלחו שהספרים
הרגילה.
 ספר. עכור מיליון חצי
ה נשלחו שעבר דצמבר בחודש
 על, אל בחברת לישראל ספרים

 להלטו־ הגיעו. לא הארץ אל אד
 הגיעו לא שהספרים נמסד בסקי
 לברר אפשרות ואין לישראל, כלל
נעלמו. היכן

 החליט ארוכים, בירורים אחרי
חברת- אל לפנות הספרים בעל
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