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 בעולם היצרנים מיטב
 אפנה לשלוח ממשיכים
 מציע ומצקין למצקין.

 עצומות בהנחות אותה
העונה. של בעיצומה
 הקיץ אפנת כן.

 ביותר, המעודכנת
 האפנה ממרכזי

 לך מחכה העולמיים
 הננסי מצקץ. בחנויות

 לא אנחנו אלינו.
 אנחנו אחוזים, צועקים

הנחות. נותנים

ח14אי נתי — נוצקין
ב101 דיזנגוף רח' בי א ־ כ ת , 

י רח' נ נ ל ב 74 א י אנ ־ כ  ת
ת רה׳ ל ח מין נ  ,44 בני

 וזל־אביב
ה 37 הרצל רח׳ פ  חי

 יפו רח' לוי, י.
ם, בניין די מו ע ם. ה שלי ירו

שלך. היפה הצד את מגלה מצקין
!3ז96'

במדינה
מישפט

ד ■3 ס ן1ד0*ד3■ו ל
 התמודדו מדעגים שגי

 בנושא המישפט כבית
 בפרשת הבילפלון צמח

קשישה רצח
שלו פרצו השנה, ינואר בחודש

ל מדי־שוטרים לבושי אנשים שה
ו בנתניה, קריכלי משפחת בית

 זמן באותו חיפוש. לערוך ביקשו
 צמודה לדירה רביעי אדם נכנס

 גאנא- לשרה השייכת בניין, באותו
קריכלי. בני של אמם שווילי,
 כי מאוד מהר גילו הבית בעלי

 ופתחו שודדים אלא אינם השוטרים
 של בחדרה שהיה השודד, בצעקות.

 סביב מיטפחת כרך ,72ה־ בת שרה
 את להשתיק כדי וצווארה פיה

 מתה היא ידיה. את וקשר צעקותיה,
קצר. זמן אחרי מחנק

נמ המישפחד, בני צעקות בגלל
 מכונית אל השודדים ארבעת לטו

שחיכ כחול, בצבע פורד־טראנזיט
בתו כשנהגה לפינה מעבר להם תה
כה.

 ה־ מכונית את ראו עדי־ראייה
השוט את ואוספת נוסעת פורד
 על כי זכר מישהו המדומים. רים

 המכונית של האחוריות הדלתות
 אתר מישהי ובולט. גדול מנעול היה
הבו המכונית מסיפרות חלק זכר

רחת.
 ביוקר, 8.30 בשעה אירע השוד
 אי- נעצר אחר־כר השעה כמחצית

 נתניה במבואות קצובאשווילי, סאק
כחולה. פורד־טראנזיט במכונית

 ושאלה אותו, עצרה המישטרה
 בשעת חולון חושב של מעשיו מה

 איסאק בנתניה. כזו מוקדמת בוקר
 מרו הדודה את להזמץ בא כי אמר

 עתיק מינהג זהו שכן, לאירוסיו.
 באותו שבת לכן גרוזיה. יהודי בין

ו ביצים, כמחלק מעבודתו בוקר
 שלו הטראנזיט במכונית השתמש
הכ הוא לאירוסין. קרובים להזמין

 והזקנה השוד על ידיעה כל חיש
האירוסין. בסיפור ודבק שנהרגה,

אנשים, שני עוד נתפסו בינתיים
ב שנחשדו גרוזיה, יוצאי הם גם

 רומו מהם, אחד בשוד. השתתפות
 סיפק וגם בכל הודה ביניאשווילי,

 אחד למעשה. שותפיו שמות את
מחולון. איסאק לדבריו היה מהם

 נתפסו טרם מהשודדים שלושה
 מחפשת עדיין והמישטרה היום, עד

 בעיתונים. מודעות בעזרת אותם
 שכנראה מדי־שוטרים, חבילת אבל

 נמצאה השוד, מבצעי את שימשה
 בלוק ליד באזורים, חנייה במגרש
בנתניה. 21 מיספר

ת מ  ה- מהעץ. עלעלים דוג
 ושמה הבגדים, את נטלה מישטרה

 נוי לעץ מתחת נמצאו הם כי לב
 הידוע ונאים דקים עלעלים בעל
פלפלון־בכות. בשם

מכו בתוך ומצא שחיפש מי היה
על איסאק של הפורד־טראנד־ט נית

ה דופן על וגם עץ, מאותו עלים
 מתוך כאלה. עלעלים נמצאו מכונית
 העלעלים נאספו לעתיד, מחשבה
 דוגמת ונלקחה במכונית, שנמצאו
ש במיגרש־החנייה, מהעץ עלעלים
 הדגימות הבגדים. נמצאו מתחתיו
למח המישטרה, למעבדת נשלחו

פלילי. לזיהוי לקה
הגי פלפל, דרורה ד״ר התובעת,

 של עדותה את לבית־המישפט שה
 המיש־ של המומחית דורון, דליה
ב הפלפלון. עץ את שבדקה טרד,

 ״כל דורון: גברת מסרה זו עדות
ץ שייכים העלים וחלקי העלים ע  ל

ה קצות בכל פלפלון־בכות. מסוג
דומה.״ צריבה נמצאה עלים

 העדה הסבירה לבית־המישפט
ה הכתם הוא צריבה כי המומחית,

ה בקצה בדרר־כלל המצוי חום
 חיצוניים, מגורמים נוצר הוא עלים.
נו לפעמים לסביבתו. מיוחד ולכן
 מריסוסים, מרוח, הצריבה צרת

 אפשר, אחרים. וגורמים ממכת־קור
 הצרי- כי להבחין המומחית, לדברי
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