
נגמר. לא והעניין הופעה
 סכו* על להתארגן מאוד ״קשה

כאלה.״ עצומים מיט
 החליט הוא ויתר. לא יונתן
 מהסכום אחוזים 60 מכיסו לתרום

 בעזרת אירגן הייתר את שנדרש.
האדמיניסטר המנהל קטן׳ אריק
מ טאגן ויוסי■ הלהקה, של טיבי

ירושלים. עיריית
 ״;ה יפה. הכי הסולנית

 ללמוד ביותר הטוב בית־הספר
 זופניק יעל אמרה מקורי,״ ריקוד

הירושלמית.
כאן עובדים שאנחנו ״העובדה

כהמון. כוריאוגרף
לצמיתות הפעם

אנח משנה. לא בכלל בהתנדבות
 שניתנה על בני־מזל מרגישים נו

 יונתן.״ אצל ללמוד האפשרות. לנו
 צחק נהדרים,״ חבר׳ה כאן ״יש

 תהיה נצליח, ״אם ,17ה־ בן מומי
 להקה.״ של יופי לנו

 מכנים כך יפה, הכי הסולנית
 סטלצ׳יק, לוסי את הלהקה חברי

 שלה הריקוד קאריירת את שהחלה
 לה יש ברוסיה. מאוד צעיר בגיל

 על מלבב. וחיוך ענקיות עיניים
פגז. היא הבמה
 אריק הפסקה, חבר׳ה, , ״הי,
 כולם עמום. צועק קפה,״ הביא

 החם הקפה קנקני לעבר דוהרים
עבורם. שהובאו

 ב־ בבית־המישפט ביותר חמורים
 נאשם כל מנסה לכן, תל־אביב.

 מיש- את להעביר דרך למצוא
יותר. רחמן אחר, שופט אל פטו

 דדך שמצא חשב נחמיאס שאול
 עם יחד לדין עמד הוא כזאת.
הת באשמת פרץ, רפאל חברו,

להת ניסיון ועוד אחת פרצות
 יוצג אשר פרץ, רפאל פרצות.
באש הודה מקרין, דרור על־ידי

 אחת לשנה ונידון התפרצות, מת
 בר־ השופט על־תנאי. מאסר של

שה כיוון בעונשו, הקל אופיר
 שלפרץ באריכות טען סניגור

ה המיקרה זהו פלילי. עבר אין
 עשה והוא נכשל, שבו ראשון

 של הרעה השפעתו בגלל זאת
 הזכיר הסניגור נחמיאם. חברו

 של הקודמות עבירותיו כל את
 בין המבוגר גם שהוא נחמיאם,
 להקל מהשופט וביקש השניים,
ה אחרי שנגרר פרץ של בעונשו
והוותיק. העיקרי עבריין
 עונשו את השופט שגזר אחרי

 בדיון להמשיך התכוון פרץ, של
באש הודה שלא נחמיאס, נגד
 שתביא הראיות את ולשמוע מה,

 פנתה כאן אולם התביעה. נגדו
המייצ דורון אסתר הסניגורית

 בבקשה לשופט, נחמיאס, את גת
ב מלהמשיך עצמו את שיפסול

 התקדימים כי טענה היא דיון.
 את גילה השופט שאם אומרים,

 ויודע הנאשם, של הפלילי עברו
הוא שביצע, קודמות עבירות על

בר־אופיר שופט
חוש־הומור עם החמרה

 כיוון במישפט, מלהמשיך מנוע
עליו. להשפיע יכול שהדבר

 שקל השופט מיקצועי. שופט
 שהתובעת ולמרות הבקשה, את
 הוא אותה. דחה לה, התנגדה לא

הקוד שעבירותיו כיוון כי קבע
 לו נתגלו לא הנאשם של מות

 על-ידי אלא התביעה, עליידי
 במישפט, אחר נאשם של סניגורו

 מלהמשיך לפסלו כדי בכך אין
 על ישפיעו לא והן לדין. לשבת

 היושב ששופט גם מה שיקולו.
 ורואה חוזר אחת, בעיר מה זמן

 וחוזרים באים שונים עבריינים
 את זוכר ממילא והוא בפניו,
עברם.

התעצ לא דורון הדין עורכת
והגי לירושלים עלתה היא לה.
העל המישפט לבית ערעור שה
 שופט־הש־ של החלטתו על יון

 בית- נשיא כי ביקשה היא לום.
 משה השופט המישפט־העליון,

 לפסול לבר־אופיר יורה לנדוי,
עצמו. את

 ואת הטיעון את שמע הנשיא
 •הםני־ שהביאה הרבים התקדמים

למ כי לבסוף החליט אך גורית,
 מקורו בעניין שגה שהשופט רות
או לפסול מקום אין המידע, של
הסני טענת את קיבל הנשיא תו.

 כיצד משנה זה אין כי גורית
ה עברו לשופט נודע מי ודרך
 הדבר אם בין הנאשם. של פלילי
 על־ או התביעה על-ידי לו נודע

שהמדו כיוון אולם סניגור. ידי
 להניח יש מיקצועי, בשופט בר
ש ממה להתעלם ידע הוא ני

לנאשם. עוול יגרום ולא שמע,

הנלדטף האח
 בחדר- געורו החולות

 מליטופים ההתאוששות
מיגיים ומגעים

 עדיין היא כי חשבה דדון רותי
 ניתוח עברה עתה זה חולמת.
 זריקת־ההרדמה השפעת בגופה,

 חשה היא אך לחלוטין, חלפה לא
 שדיה את המלטפת גברית יד

 כאשר - ביטנה. לשיפולי ויורדת
 האח כי ראתה עיניה את פקחה

הכחו העיניים ובעל שחום־העור
גופה. בליטוף עסוק לות

חו התעוררה עצמו יום באותו
ב בחדר־ההתאוששות נוספת לה

ומ בגופה נוגע שמישהו הרגשה
הת החולות שתי חזה. את לטף

 ואלה האחיות, בפני על־כך לוננו
 הי- כבר קודם יומיים כי נזכרו

 בה* חולה מצד דומה תלונה תה
 סיפרה היא גם דר־ההתאוששות.

מי באיבר הנוגעת ביד חשה כי
 שלוש התלונות חזרו כאשר נה.

 החליטה יומיים, במשך פעמים
חו להזמין בית־החולים הנהלת

הדבר. את לברר מישטרתי קר
 אנ־ בנאסר התרכזו החקירות

 הכפר יליד ערבי־, צעיר דראוס,
 שנים עבד הוא בגליל. תרשיחה

הרו אסף בבית־החולים אחדות
 השלים ואחר־כך מעשי, כאח פא
מוס אח והפך לימודיו חוק את
 ביום מיד החלו התלונות מך.

 בחדר־ההת־ הוצב שבו הראשון
השנה. נובמבר בחודש אוששות,

הגי המשטרה, חקירת בעיקבות
 נגד כתב־אישום הפרקליטות שה

 של מיקרים שלושה על אנדראוס
 במשך בחולות, מגונים מעשים
בחדר־ההת־ עבר שבהם היומיים

אוששות.
ביק הפרקליטות אי־הכנה.

 תום עד הנאשם את לעצור שה
 ראו שבה הרבה החומרה ההליכים.

 מכך נבעה הנאשם של מעשיו את
 על מופקד היה בעצם שהוא
זה שעברו חסרות־אונים, נשים

מרוז פרקליט
. ליטוף או זריקות

 בחדר־ההת־ ונמצאו ניתוח עתה
 להרגע. להן לאפשר כדי אוששות

 דברי לפי הנאשם, של מעשיו
 מחפיר ניצול היו כתב־האישום,

 של האומלל ומצבן תפקידו של
הנשים.

ב לבית־המישפט הובא הנאשם
 הוא אך מעצרו, להארכת רמלה

 על חזר הוא הכל. והכחיש חזר
 את מילא רק בעצם כי דבריו

 לבדוק כדי בנשים ונגע תפקידו,
 לסובב כדי או הניתוח מקום את
התחבו אם ולראות החולה את
ממקומה. זזה לא שת

ש אנדריאום, כי החליט השופט
 בכפרו ישאר פלילי, עבר לו אין
 המיש- לצורך אלא ממנו יצא ולא
 נאשם שבהן שהעבירות וכיוון פט.

 השופט שיחררו נפוצות, אינן האח
שקל. 2,500 של בערבות

מכ הפסקה,״ דקות עשר ״רק
 אחריו שגורר דבר כרמון, ריז

 כזה הוא ״אוף, ותלונות. ריטונים
 בן־גיל, גילת מקטרת רודן,״ מין

 רק — הלהקה של הקטנה שהיא
 ממהרים וכולם — וחצי 15 בת

אותה. להסות
 מאוד קשות בחינות ״עברנו

 מירית סיפרה להתקבל,״ בכדי
ש תל־אביבית, היא מיריח לויד.

 הצליחה והגשם המרחק למרות
כירוש שנערכו לחזרות, להגיע

 ו־ המונים, הגיעו ״לבחינות לים.
 היתר, חבר׳ה. 35 רק בחר כרמון

סיפרה. עצומה,״ תחרות
 הלהקה עורכת החזרות את
 בירושלים, בשבוע פעמים שלוש

 הם שבקריית־יובל. באולם־הספורט
 שבועיות שעות 20כ־ מקדישים
 אבל מספיק, לא ״זה לאימונים.

״בפב כרמון. מסכם שיש, מה זה
תוצאות.״ לראות נקווה רואר

מישפט
נפסל לא השופט

 שופט7 שנודע למרות
 הנאשם, 7ש הפלילי עברו
ובמישפמ מזרון 7גפס ?א

 הוא בר־אופיר דוד השופט
 אך חוש־הומור. .ובעל חביב אדם
 כשופט העבריינים בין ידוע הוא

ה־ העונשים את הפוסק מחמיר,

התחתון בעולם חם

הגוף חום ושמידת כאבים להקלת
 אנגורה מצמר גב חגורה/מגן

אנגורה מצמר כתפיים מגן
שכיר בבתי ץזנגורה מצמר מוצרים מבחר  לצרכן המרקחת,במ

ם ר א פ פו מו מובחרים ובםלונים ב

החורף של החם הלהיטאנגורה ,

גריזה
מוסיקפה
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