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גינדי אברה□
ק עני ת י מלכ ם ל מי  ׳80 ה

של הנחה
ל״י 100,000

 בראשון-לציון, בונה שהוא מהבניינים באחד דירה לקניית
ותל־אביב. רמת־השרוו רחובות, פתח־תיקווה,

אוהבי□ י□1ע1עוא דירות בתה גינד■ אברה□

במדינה
 )54 מעמוד (המשך

ל פרץ השנה, אפריל לחודש 16
 ניסה הוא בתל־אביב. ניר מוסך
 הרים ולשם־כד הכספת, את לגנוב
ב שמצא מגבהים שני על אותה
הת הוא לחלון. אותה וקרב מוסד,

כש לחלון מבעד אותה לזרוק כוון
 שומר־המיס־ על־ידי הופרע לפתע

על.
 משה ירה כתב־האישום לדברי

לע ברשותו שהיה ברמה באקדח
 ),65( רבאת איסמעיל השומר, בר

 את נטל כך אחר והרגו. בו פגע
 תושב הערבי, של תעודת־הזהות

 במכונית מהמקום והסתלק עזה,
גנובה. לבנה אאודי

ה בעדותה סמוייה. שוטרת
 חברתו, סיפרה במישטרה, ראשונה

 משה ישן הלילה כל כי שולה,
 בעדותה אולם עזבה. ולא לצידה,
בש־ התעוררה כי סיפרה, השנייה

שראטר תובע
יפה״ בחורה על ״חבל

 איננו. שמשה והרגישה שתיים, עה
 שמעד, בבוקר שבע בשעה בערך
 זו עדות על הביתה. חוזר אותו
 ש־ אחרת עצירה בפני גם חזרה
הוקל והשיחה בתאה, איתה היתה

 אלא היתד, לא שהצעירה כיוון טה,
שוטרת.

 שמשה לשוטרת סיפרת ״מדוע
 שראטר, התעניין ?״ בלילה יצא

 וסתם שוטרת, שהיא ידעתי ״אני
ש לי אמרו סיפורים. לה סיפרתי

 סימן אז עצירות שתי בתא יש אם
מז זה את לי אמרו שמקליטים.

 אנשים יש גרה שאני בסביבה מן-
 יודעים.״ והם טובים, כל־כו לא

 גם זו גירסה על חזרת ״מדוע
ה בפני וגם חוקרת־הנוער, בפני

?״ חמו שוטר
 לא שאם אותי הפחידו ״הם
 עונש, לי יעשו אז האמת את אספר

פחד ואני עונש, איזה אמרו לא
 עניין לי שיש ראשונה פעם תי.
לע מה ידעתי ולא המישטרה, עם

 אז הביתה, ללכת רציתי שות׳
 שלי.״ מהראש סיפור להם המצאתי

 לספר ממך ביקשו כאשר ״דווקא
 שאל שקרן״ סיפרת האמת את

 משה, את אוהבת ״את שראטר,
 הע־ למה אז איתו, להתחתן ורוצה

 כזו?״ ע*ילה עליו ללת
 חברה אני אם אשמה, אני ״מה

 אמרה לסבול?״ צריכה אני שלו
הנערה.

 את לבית־המישפט הגיש שראטר
 להכריז וביקש במישטרה, עדותה

לחקי ולעצרה עויינת, כעדה עליה
שמס הסותרות העדויות בגלל רה
 הכריז אמנם בית־המישפט רה.

 ושולה עדה־עויינת, כעל עליה
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