
 בפתח־ הרכבת תחנת ליד סוס,
 נשק אותה, חיבק הוא תיקווה.

 חזה. את וליטף שפתיה על אותה
 להתלונן מיהרה שהקטינה כנראה

 שסברי כיוון במישטרה, כך על
 אליבי. לעצמו ליצור מיד ניסה
 בתוקף שגבה דו״ח זייף כך לשם

 גבה שבו התאריך תחת תפקידו.
 אשר פיש, דליה מרס״ר הודעה

 את רשם גניבה, על בפיו התלוננה
 שינה הוא העבירה. ביצוע תאריך

 20ל־ בפברואר 28מ־ התאריך את
 השעה את גם החודש. באותו
 שבכך חשב הוא .20.00 לשעה שינה
 בוצע שבה בשעה כי להוכיח, יוכל

 ה- של עדותה את גבה המעשה
רה״רית.

 את לבסס כדי הקרוסלה. עד
 אל הנאשם התקשר הזה, ..האליבי

 השנה, מארס בחודש הרס״רית
 השעה את תאשר כי ממנה וביקש

להש גיסה הוא בדו״ח. המזוייפת
 את ״דליה, :במילים עליה פיע

 נאשם הוא אותי.״ להציל מוכרחה
מגו במעשה המחוזי בבית־המישפט

צי עובד בידי בזיוף בקטינה, נה
בחקירה. ובהדחה בור,

 ב־ נאשם )50( גבריאל השוטר
ב בתל-אביב השלום בית־מישפט

 בקטינות מגונה מעשה שעשה כך
בשד בגינת״השעשועים ,11 בנות
 בשנת בבת־ים, העצמאות רות

1979.
 על- שהוגש כתב־האישום לדברי

 שיחקו נקדימון, זהבה התובעת ידי
בבת בגינה 11 בנות ילדות שלוש

משו והחל בהן הבחין גבריאל ים.
עצמו על להן סיפר הוא איתן. חח

פרקש חולה
מיפלצת לא לידסקי
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גבריאל השוטר נגד האישום בתב
מדים בלי מגונה מעשה

 על לעלות להן ועזר ומישפחתו
 כדי תוך במקום. המוצבת קרוסלה

ב שונים במקומות נגע זו עזרה
 ואברי- האחוריים איזור כגלל גופן,
 לו שתתן מהן אחת וביקש המין,

נשיקה.
 בגינת־ גבריאל חיכה למחרת

 הקטינות, של לבואן השעשועים
 ראשה את ליטף לחברתן, הצטרף

 שוב העלה ואחר־כך מהן אחת של
 חזר הוא הקרוסלה. על כולן את
 לקדם כדי אתמול. יום מגעי על
 שטרות מכיסו הוציא מטרותיו את

 לכל לירות 100 לבנות והציע כסף
לקחת. סירבו הן אך מהן, אחת
 לדברי גבריאל, להן סיפר אז

בספ עובד הוא כי כתב־התביעה,
 וחוברות. ספרים להן יביא וכי ריה,

 בידיו כאשר לגינה חזר למחרת
וחוברות. ספרים

חסמבה, ספר נתן הבנות לאחת
 שהכילה חוברת מסר לחברתה אך

ונשים. גברים של תצלומי־עירום
 בחוברת הילדות הציצו כאשר \

 את לנאשם והחזירו מיהרו העירום
 בהם לעיין רצו ולא הספרים כל

 והסביר ויתר לא גבריאל אך יותר.
 לא אם וכי מפסידות, הן כי להן

 גם להן יתן לא בתמונות יציצו
שהבטיח. התכשיטים את

 מגונה במעשה נאשם גבריאל
בקטינות.

שפט מי
ח*נם3 גס - לבעול*ם

 עורפי-דין גם
לחיות, טריפים

שכר־טירחה להם ומגיעה
 היה לידסקי צבי עורך־הדין

התגלה מאז רבים, ימים מדוכדך

 בבית־ סיפר בהריגה נאשם כי לו
 תוך הקורבן את הרג כי המישפט

 שכר- לשלם כדי שוד, ביצוע כדי
לעורך־הדין. טירחה

כס סוחט ואינני מפלצת ״אינני
 חייבים עורכי־דין גם אבל פים,

 שכר־טירחה,״ להם ומגיע להתפרנס,
 צער הצטער הוא הפרקליט. אמר

 עגום בסיפור דווקא שהתפרסם רב
 לעשות מרבה שהוא בעוד זה, מסוג

בדר לאנשים ועוזר טובים מעשים
רבות. כים

 אנשים מייצג הוא לפעם מפעם
ל כלל. שכר ללא לו, הזקוקים

 נחמן על הסניגור סיפר דוגמה
האחרו השנים 14ב־ אשר פרקש,

 שכר לשלם בידו היה לא נות
 לו זכר זה אך עורך־דין, טירחת

 הבורח הסתבך וכאשר נעורים, חסד
 לידסקי נסע בצפת, במישפט הנודע

 הוצאות גם חינם. אותו וייצג לשם
הפרק חשבון על היו והדלק המלון

 ללקוחו לידסקי עוזר כיום ליט.
 אשר סוס, לעצמו להשיג הוותיק

 כיוון שלו. אמצעי־התעבורה יהווה
 הזריזים מהעבריינים שהיה שפרקש

בנמק ברגלו נפגע בארץ, ביותר
בכוחות לנוע כימעט יכול ואינו

הבטיחו כבר אנשים כמה עצמו.
 מקווה ולידסקי לבקשתו, להיענות

 להביא יוכל הקרובים בימים כי
לפרקש. ישועה

 גם קשי־חינוך. גלדים למען
 ,75 בת זקנה בופמן, שולמית את

 של רעייתו קצרה תקופה שהיתה
לידסקי היום מייצג לבון, פינחס

 נאשמת בופמן גברת תמורה. ללא
 בתל-אביב המחוזי בבית־המישפט

ובסר זנות, לשם מקום בהחזקת
 טרם מישפטה למעשי־זנות. סרות

ב עליה מגן והפרקליט הסתיים,
חינם.
 הפנתרים וחבריו תייר ויקטור גם

ללא לידסקי של משירותיו נהנים

 ומייצג עליהם מרחם הוא תשלום.
 רק לו. זקוקים הם כאשר אותם

 של בחשד תייר נעצר השבוע
 ו־ • שבזי, בשכונת מכונית הצתת

 באולם־המע- לו המתין עורך־הדין
 הסתבר אז אולם לשחררו. כדי צרים

את שיחררה כבר המישטרה כי לו

בופמן שולמית
חינס הגנה

שופט. בפני שיופיע מבלי תייר
 לפעם מפעם נותן שהוא למרות
שו לאירגונים בהתנדבות הרצאות

 לילדים לספריה ספרים ואוסף נים
 הוא בחיפה, בפנימיה קשי־חינוך

 מישפטים עבור להתפרנס. גם צריך
 גובה הריהו מופיע הוא שבהם

 המישפט, קשיי לפי שכר־טירחה
 המישפטיות והבעיות הדיון משך

בו. העולות

קוטי. רק אומי!
 שייב אפטר

לגבר ודיאודורנט
בינלאומי מוניטין עם

הטעם לאניני הסטקיה־מסעדה
ח. חנ ת ר - דלקי ״ אזו שבעה- ה
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המדבקה את חפש הצהובה! המדבקה את חפשר

ק ר ! ־י ! ני  ב
 רב כסף לחסוך תוכל

 מומלצת בחנות בקניות
 לישרץולי קניות מדריך

בניויורק

וכן ^

 הקניות מדריך את
 הספרים בחנויות להשיג ניתן

 בניריורק העתוגים ובדוכני בישראל
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לאמריקה פורז מדריך את גם קנה
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