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הנאה יותר ־ משחקים יותר
 מחנכים אנו
 משעשעים אנו

מתחרים אנו
בלעדיים ומפיצים יבואנים

בענז
 תל־אביב ,28 נורדאו שד׳

459425 ,442295 ^/טל.

 מגוון לרשותכם - כפרית באוירה מצוינת מארוחה ליהנות בואו
סבירים במחירים -ארוחות שונים בסגנונות משובחים מטעמים

ח*11 , ׳^י רי הדקלים) ■1 ■ * >2
דרך א, 822979סל. אבו־כביר) צומת (ליד 70 בן־צב׳ ת

ושבתות חגים יום, כל פתוח
חצות אחר 1 עד 19.00,16.00—12.00מ־

ב מזגני□ כ ר ל
 דולו 200,000־1
ה וי ג י נ ל - סי כ ל א ״ מחב׳

 עם הדיפלומטיים ביחסים ולידידות לעליות לב שים בלי
 להיות מספר, שנים זה ניגריה, ■ממשיכה אפריקה, יבשת

 אוריגינל״. ״אלכס לרכב — מזגני־אוויר של גדולה צרכנית
 גדולה הימנה של הראשון חלקה לניגריה יוצא השבוע
 המזגנים ורב דולר, 200,000 בשווי היא ההזמנה נוספת.

פיג׳ו. לדגמי מיועדים

 הניגרים, נוכחו המסחר, גורמי מסבירים כן השנים, במרוצת
 הקשים בתנאים היטב עומדים אוריגינל״ ״אלכס מזגני כי
הדיפלו שהשיקולים הסיבה, זאת האפריקני. החום של

 ■מספר כבר להצליח ״אלכס״ ממזגני מונעים אינם מטיים
 ההצלחה כי המוכיחה, עובדה הניגרי. המקומי בשוק שנים

גבולות. יודעת אינה — טוב מוצר של

 בהתמדה, וגדל הולך ״אלכס״ למזגני השוק כרגיל. העסקים
העניינים. ■ממהלך ■מלאה רצון שביעות מגלים והניגרים

ב־..^ע לג׳ינג׳י

 אותך, בים4אוד אנחנו
 טובה שנה לך מאחלים

ומתנצלים
במשלוח האיחור על
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 מובטחת ובהצלחה במהירות
 (כד־קמא) גדג״ כ״אולפן

 254826 טל. ,22 וייצמן ת״א:
 664922 טל. ״במעלה״, :חיפה

8.10.80ב־ נפתח חדש קודם
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 לנהיגה בי״ם
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העתיד גילוי
ה !בשפה בארץ, לראשונה

 השתוקקת שכה הספר עברית
צפו את לגלות ״כיצד להשיגו,

 בספל הטמונים העתיד נות
ז״. הקפה

ו מפורטת בצורה מוסבר
ברורה.

 ל״י. 700.— תמורת
ת״א. ,37612 ת.ד. : גלאי

צילום רמז
 ומתקדמים למתחילים קורסים

 וצבע לבן בשחור
אובסקורה קמרה

 ת״א ,58 המלד שלמה
234162 טל.

במדינה
 )46 מעמוד (המשך

 כל מסודרים המוצגים כאשר נית
קר כי והסבירות אחר׳ בסדר פעם
 כאלה, בדיקות כמה אחרי טעות, תה

מפרומיל. לפחות מגיעה
 גינתון הד״ר בדק אחר במקרה

ב בדירה חומר־נפץ בהנחת חשוד
 לחשוד בית. של רביעית קומה
 מהם אחד חבלים. סוגי שבעה הוצגו
ואמ חומר־הנפץ. לקשירת שימש

 כאשר זה. לחוט הגיב החשוד נם
 לו ידוע אם החוקר אותו שאל

 הודה החוטים, לאחד הגיב שהוא
ו בכו, הרגיש אמנם כי החשוד
 היה לו כי באומרו זאת הסביר

ב משתמש היה דירה ממלכד הוא
 לאותו ספונטאנית. הגיב אליו חוט

 שבדק מיבחן, עוד נעשה חשוד
 החשוד מסויימת. לקומה יגיב אם

 וגם הרביעית, הקומה למשמע הגיב
 מקרה זוכר הוא כי ואמר תירץ כאן

 בקומה חומר־נפץ הונח בו קודם
רביעית.

 נשדד בארץ, שקרה רצח במקרה
ב לחשוד בחנותו. ונרצח הקורבן

 שסומנו החנות, תרשים הוצג רצח
את המציינים מקומות שבעה. בו

ו המישפט פני את לרענן יחידה
לקדמו.

 חשבו זו דרך שפסלו השופטים
 בדיקת התקדמות על עדויות כי

 וטכניות מסובכות הן הפוליגראף
 בית־המישפט לא ולכן מדי, יותר
הס הם בהן. להכריע המקום הוא

 שר־המישפטים׳ של לדעתו כימו
 ועדה מינוי על שהמליץ הקודם,
המל ולהגיש בנושא לדון מיוחדת

 לקידום האחראית היא הכנסת צות.
 אמרו חקיקה, של בדרך המישפט

הרוב. שופטי
 מעטפות לתוך נאספו המיטפחות

ה לתיק והוחזרו החומות, הנייר
 בפעם לתורן ימתינו שם מוצגים,
אחרת.

בתאו־־ן־ טעות
 ברישום טעה השוטר

 הגאשמת הדו״ח♦
מהספק זכתה

ב ניר שרה את עצר השוטר
 הכביש. את חצתה כאשר רחוב,

ל האסור במקום עברת ״גבירתי,

בגדאי־שקר בדיקה
מיטפחווז־ואש שבע

ב הגיב הוא הגופה. נפילת מקום
 נמצאה בו למקום רק התרגשות

המקורית. הגוויה
אפש אין כמעט גינתון לדברי

 החוקר שכן זה, במיבחן לטעות רות
 המבדק בתחילת הנחקר את שואל

 העבירה על משהו יודע הוא אם
למ אותה. ביצע הוא שלא למרות

 הרצח, סכין זיהוי של במקרה : של
 מהחוקרים מישהו אם הנחקר נשאל
ב האמיתית הסכין את לו הראה
 בבית לו יש אם או החקירה, שעת
 באופן יגיב שאליה ■מסויימת סכין

במה חוזרים זו שאלה על רגשי.
 יש ולחשוד ובסופה, החקירה לך

 כל את ולספר להסביר אפשרות
לו. הידוע

 רק קיים ■המישפט. ריענון
הס לו מייחס שגינתון אחד, סיכון

 חף שאדם :אפסית כמעט תברות
 לחפץ, ספונטאני באופן יגיב מפשע
 לו מודע בלתי נפשי קשר בגלל

 למשל, עלול, כזה במקרה עצמו.
 של מסויימת למיטפחת להגיב הבן

 בפגישה אותה שלבשה כיוון אמו,
 אבל נפשי, ■משקע בו שהשאירה

 ולא במודע, זאת זוכר אינו הוא
התרג פשר את להסביר כלל יוכל

לחוקר. שותו
 והשופטים הסתיימה, ההפסקה

 החלטתם. על ומסרו לאולם חזרו
 החליט בד והשופט אבנור השופטת

 התקדים את להשאיר דעות ברוב
 דחו ולכן כנו, על השנים עשר בן

 בדיקת את להביא התובע בקשת את
 השופט במשפט. כראיה הפח״מ
 הגיע כי חשב זאת, לעומת גלעדי,

 ו־ הישן התקדים את לבדוק הזמן
 לחדש דרך כל אין שכן לרעננו.

 בית״המישפט יעיז אם אלא הלכה
 בפני תובא ואז לשנותה, המחוזי

 וידון שישוב העליון, בית־המישפט
ה הדרך זוהי הקודמת. בהחלטתו

 שרה דו״ח.״ לך רושם ואני חצייה,
 בו הציצה לא המיסמך, את קיבלה
 הלכה טובה כאזרחית אבל אפילו,
 הקנס את ושילמה לבנק, למחרת
 ב- כתוב שהיה כפי עליה שהוטל

דו״ח.
קיב כאשר רבה היתה הפתעתה

 מבית- הודעה זמן־מה לאחר לה
 ב־ לדין עומדת היא כי המישפט,

 באשמת בית־המישפט־לתעבורה
 חצייה. במעבר שלא כביש חציית

טיפ ולא טעות שחלה חשבה שרה
 כי הודעה קיבלה ואז בעניין. לה

 של בסר בבית־המישפט נקנסה היא
הנ״ל. העבירה על לירות 800

ה כי שרה הבינה כבר הפעם
 עירעור הגישה היא רציני. עניין

 בתל־אביב, לבית־המישפט־המחוזי
נכ השוטר בדו״ח כי התברר ושם
 בו ליום בחדשים מוקדם תאריך תב

 אחרה שרה הדו״ח. את שרה שילמה
 הקנס ברירת תשלום מועד את

נח אינו בבנק ששילמה והתשלום
 שרה בעבירה. דן ובית־המישפט שב

 אין אמנם כי בבית־המישפט טענה
 של המדוייק לתאריך הוכחות לה

 השבוע שיום כיוון אבל העבירה,
 את תואם אינו ברו״ח צויין אשר

 דווקא אלא השוטר, שרשם התאריך
 לכן שרה, טוענת לו התאריך את

 מקום היה ולא בזמן הקנס שולם
 בבית־המיש־ מישפטי בהליך לפתוח

פט.
בהגי ברלינר דבורה התובעת

 חלה אמנם אם כי הסכימה נותה
 ההליך, את לבטל יש ברישום טעות

 אותן שגם הלירות 800 את ולהחזיר
למערערת. שרה, שילמה כבר

 חבריה ושני אבנור חנה השופטת
 של פסקו את לבטל יש כי קבעו

 הספק, מחמת בית־הדין־לתעבורה
 בית־המיש־ ■מזכיר עם יצאה ושרה

בחזרה. כספה את לקבל כדי פט
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