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 חדש לדיסקוטק קורא היית איך
באילת? הלילה חיי את שישנה

בקרוב! יקרה זה
לראות אפשר שכמוהו חדשני דיסקוטק ייפתח באילת המפואר קיסר במלון

בחו״ל.
 מעודכנת, בתקליטייה האלקטרוניקה, שבלולי במיטב מצוייר הדיסקוטק

ועוד. משוכללת סטריאו מערכת אלקטרוניים, פעלולים
הזז ב ותזנה לדיסקוטק ״מדליק״ שם לנו חן

ביניהם. הפרס יוגרל — אנשים מספר ע״י יוצא שייבחר השם אם
קיסר. במלון זוגיים שבוע סופי 3 המשתתפים כל בין יוגרלו כן

״אפרסמון״. פרסום ונציג נלסון, רפי המלון, מנהל ישתתפו: השופטים בחבר
״דיסקוטק״) (עבור 1.8.80 עד אילת 888 לת.ד. לשלוח יש הצעות

אילת. קיסר במלון בקרוב יקרה זה

 במועד הופיע לא מישסט־הריגה
 לעד ההזמנה את בדק הוא שנקבע.

 ס־ פקידה על־ידי שנמסרה וגילה
 עורך- בתיק, הסניגור של מישרדו

לוויתן. עמיקם כסוף־השיער הדין
 כל של רוחם גדודים. אנשים

 שנת־ בסוף עליהם קצרה השופטים
 עמוסים ימיהם כאשר העבודה,
 בית־ התבקש וכאשר במיוחד,
 בגלל הדיון את לדחות המישפט

 וכתב הנשיא כעס העד של חסרונו
 ״אינני :במילים שנפתחה החלטה

 אבל הסניגוריה, את להאשים רוצה
 מצדיקה אינה העד של אי־הופעתו

דחיית־המישפט.״
 המילים את הנשיא קרא כאשר

 היה אפשר החלטתו, של הראשונות
 ואת מחוויר הסניגור את לראות

 הנשיא שגמר אחרי רוטטות. ידיו
ה ביקש קחלטתו, את להכתיב
 על קם הוא לדבר. רשות סניגור
 הנזכר שהעד לנשיא והזכיר רגליו
 ארבעה במשך בבית־המישפט ישב
 שלא לתורו וחיכה תמימים, ימים

 כדין, הפעם גם הוזמן הוא הגיע.
 על־ידי אישית לו נמסרה וההזמנה
הסניגור. של פקידתו

וכ מתנצלים, גדולים אנשים רק
 הנשיא ההתנצלות. גודל האיש גודל
ל החלטת־התנצלות והכתיב מיהר

לוויתן. לעורך־הדיו סייג לא

השטחים
לבצוע זר

 נטורי־ מנהיג ש? אלמנתו
 ביקור־חולים ערבה קרתא
שכם עיריית ראש כםית

 לבקר שבאו הרבים המבקרים בין
 ראש־עיריית אל־שכעה, בסאם את

 ),62—63 עט׳ (ראה הפצוע שכם
 יוצאת־ אשה שעבר בשבוע נראתה

 פאה לראשה לבשה היא דופן.
וצנו ארוכים היו ובגדיה נוכרית

 האדוקות. בגות־ישראל כשל עים,
 שהיו האנשים מבין מעטים רק

 אל־שב־ של במחיצתו שעה אותה
המוזרה. האשה היא מי ידעו עה,

 של הגיורת אלמנתו בלוי, רות
 מנהיגם שהיה מי בלוי, עמרם הרב
 שנים מזה ידועה נטורי־קרתא, של

אש״ף. ועם הפלסטינים עם בקשריה

לוויתן פרקליט
ההתנצלות גודל —

 לא כי הסניגור טען הנערות, אצל
 את להרשיע אין ולכן בעילה, היתד,

התו אולם אלה. בעבירות הנאשם
 הקובעים, תקדימים הביאה בעת

 שפתי בין אבר־המין בהחדרת די כי
 את ליצור כדי הנערה, של האבר

 השופט הרשיע לכן הבעילה. עבירת
האשמות. בכל הנאשם את

 מאוחר למועד נדחה גזר־הדין
 מומחה תביא שהתביעה כדי יותר,

ל שנגרם הנפשי הנזק על שיעיד
ממעשי־העבירה. נערות

התנצלות
 חמתנצלים שופטים יש

טעו כאשר
 את ששכח מודיע בית־הדין ״אב

הסני על־ידי לו שהוזכרה העובדה
 היא התנצלות. לו ומגיעה גור,

 סייג.״ ללא בזה מוגשת
ב קרא זו יוצאת־דופן החלטה

 פגרת שלפני האחרונים הימים אחד
 בית״המישפט נשיא בתי־המישפט

 בנימין- השופט בתל־אביב, המחוזי
כהן.

ה זעם לכן קודם דקות כמה
ב מעדי־ההגנה שאחד על שופט

כלוי גיורת
את9עוא אחי

 )54 מעמוד (המשך
 השלישית, לבת גם להיטפל התחיל

 ,10 בת היום שהיא בת־הזקונים,
 למישטרה ופנתה להתאפק יכלה לא

 מאומה סיפרה לא בתחילה בתלונה.
 לאט־לאט אך בה, האב מעשי על

הכל. וגילתה לבה סגור את פתחה
מפו כתב־אישום ובתולין. לב

 לבית־המישפט. הוגש כך על רט
 הוא מוזר. בקו״הגנה נקט הסניגור

ב מטפל היה אמנם שהאב הסכים
 אולם מינית, בצורה הקטנות בנותיו

 תישארנה שהן תמיד דאג לטענתו
 חשוב דבר זה הבתולין כי בתולות,

 אם לב לי היה לא ״כאב, מאוד.
 על האב אמר בתולה,״ תהיה לא

העדים. דוכן
נפגע לא שקרום־הבתולין מכיוון

כהן שופט
— האיש כגודל
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