
 התובעת את להוציא הצעה אף
 תיתקל לבל העצירים, מעלית דרך

למ מעמד, באותו אך במשתוללים.
 והאיומים, הקללות הצעקות, רות
איש. נעצר לא

ה גזר מתן אחרי ימים חמישה
נובמ לחודש האחרון בשבוע דין,
 בדירת הטלפון צילצל ,1980 בר

 זה היה ושוב ענתה היא התובעת.
 :לה שאמר גבר של מאיים קול

 נסמן, למודת !״בך נפגע ״הלילה
 לבדוק ופנתה המכשיר, את ניתקה

 על השומרת האזעקה מערכת את
 היא בדירתה. והחלונות הדלתות

 מנותקת היתה המערכת כי גילתה
 לפי שבא ידיד גם מקומות. בשני

ה המימצא. את אישר בקשתה
 וזו למשטרה, לפנות מיהרו שניים
לחקור. החלה

הנא למשפחת מיד הופנה החשד
 ואחיותיו אחיו אשר מלכה, שם

 מתן בעת באולם ואיימו השתוללו
ב נעצר מלכה מורים גזר:הדין.

 זיהוי למסדר והובא חמותו, בית
 זיהתה התובעת המשטרה. לתחנת

בנקל. אותו
 מאז העצור מורים, הועמד השבוע
 על איומים באשמת לדין נובמבר,

 מץ, משה השופט בפני התובעת.
 חברה ידי על פינקוס תמי נחקרה

 היא לנדשטיין. אברהם למקצוע,
 ואז בפרוטרוט, סיפורה על חזרה

 ידי על נגדית בחקירה נחקרה
 ליד- נירה מלכה, של עורכת־דינו

ב ניהלה כי הסכימה תמי סקי.
 נוספים משפטים כמה תקופה אותה

מהנ והרבה חמורים, פשעים על
ל ונידונו הורשעו, בהם אשמים
 הודתה היא ארוכות. מאסר תקופות

 הגבר קול את כלל זיהתה לא כי
 חזרה אך בטלפון. אתה שדיבר

כ מורים, של זיהויו על בשכנוע
 :עליה וצעק באולם שקם איש

איתך!״ נגמור ״אנחנו
ה ההגנה עד היה מלכה מורים

 על איום כל הכחיש הוא עיקרי.
 ביום עליה כעס לדבריו התובעת.
משוח אותה שראה ביות המשפט,

והוא התביעה, מעדי אחד עם חת
אשרף יעקב של מכוניתו

היתה לא העיריה

פינקוס תובעת
הקולות את1 לזהות

יע שלא דבר עושה שהיא חשב
ל אסור שלדעתו מכיוון שה,

 לפני עדיה עם לשוחח תובעת
 :לה ואמר אליה פנה לכן המשפט.

 את לך מצאת י הצדק ״איפה
 ?״ לעזאזל שעיר אחי

 עשה מה מלכה נשאל כאשר
 בשיחות התובעת הוטרדה בו ביום

יום אותו כל כי הסביר טלפון,

 מאיר, החולים בבית אשתו עם היה
 וודאי גינקולוגי, ניתוח עברה שם

ה את להטריד בדעתו עלה שלא
ה על־ידי נחקר כאשר תובעת.
 התובעת על שאיים על שוטרים

 ואת איימתי, לא ״אני :להם אמר
 להסתכלות.״ לקחת צריך התובעת

 פסק מתן במעצר. מלכה יושב מאז
הבא. לחודש נדחה הדין

 שלבי כל את ליווה מורים, אח,
 ואחרי אחיו, של והמשפט המעצר

 לתובעת פנה בדין הקטין שהורשע
 מה מכור, משפם ״זה :לה ואמר

 זקנה יאנוס 16 בן שבחור פתאום
 בזכרונה נחרטו הדברים ?״30 בת
 מאז אותו זיהתה והיא התובעת של

 מלכה. הנאשם של כאחיו בקלות
 צעקה לידו שעמדה ג׳ינג׳ית בחורה
 נשים פצצה, לך ״נשים רם בקול

 :אחריה המשיך ומלכה מוקש.״ לך
 נגמור אנחנו הכל, לא עוד ״וזה

איתך.״
ל מוכר נשמע האחרון המשפט

המי את לה הזכיר הוא תובעת.
הקודם. ביום בטלפון שנאמרו לים

הס לאולם השופטים חזרו כאשר
 לשבע נידון מלכה אלברט כי תבר

ב חלקו על בפועל מאסר שנות
 שנות לתשע נידון וחברו אונס,

 הקפיצו אלה קשים עונשים מאסר.
 ובאולם המורשעים, משפחות את

שוט רבתי. השתוללות התחילה
 לגונן כדי בשרשרת נאספו רים
 לבין בינה ולהפריד התובעת על

והיתה וצועקות. הבוכות המשפחות

 ערב, לאותו סופית הטלפון את
מהבית. ויצאה
 קישרה לא עדיין זה בשלב גם
מקצו עם הללו השיחות את תמי
 בכירה תובעת שהיא למרות עה.

 מעולם בפרקליטות־מחוז־המדכז,
 כלל ולכן כזה, דבר לה קרה לא
 זה הפעם כי דעתה על עלה לא

שונה.
ב תמי הופיעה היום למחרת

 אונם במשפט כתובעת, תפקידה
 מהם אחד גברים, שלושה אכזרי.

 תיירת באונם נאשמו ,16 בן קטין
ו באשמה הודה הקטין בנתניה.
 עמדו המבוגרים שני ואילו הורשע,

הדין. הכרעת בפני
 נכנסו השופטים התגלה. הקול

הנא את מצאו כי והכריזו לאולם
כא האכזרי. באונס אשמים שמים

בא להתייעץ השופטים יצאו שר
ב גבר פנה הדין, גזר למתן שר

 ה־ לעבר לחייו השלושים שנות
מש לא ״זה לה: ואמר פרקליטה

 תמי לעזאזל.״ שעיר מצאתם פט,
 אחד של כאחיו הצועק את הכירה

ה־ מלכה. אלברט באונס, האשמים

ת 4764 - במלאי בסאו ...31.12.80ב

מהמחיר 507־ עד חותכים אנו
 גבוהה באיכות כסאות לרכוש שלך ההזדמנות זו

 דניש-בחסכון ע״י מיוצרים או מיובאים ביותר,
.0̂50 עד של
 הכסאות של העצום מהמלאי להשתחרר מנת על

 שבמלאי האוכל כסאות 4764 יימכרו בדניש,
מיידית. ובמסירה משמעותית בהנחה

 אוכל, כסאות של עצום מבחר כוללת המכירה
 שחור, בייץ אש, טיק, אלון, עץ: או כרום עשויים

קש. או איכות בבדי ומרופדים ואורן. פוליסנדר
 תואמים, אוכל שולחנות לבחירתכס-מבחר

 ישראל. דניש ע״י מיוצרים או מיובאים
וקח״ ״שלם בשיטת במזומן לתשלום המחיר ש׳-.820

 מכופף עץ עשוי קלאסי, כסא
מאיטליה. מיובא קש, ומושב

היה המחיר

.675־. .525־.
 באיכות באיטליה מיוצר

 חסטסחס עיצוב עליונה,
המפורסם,

 או טבעי בעץ
בשחור.

היה: המחיר
שקל. 656-.

 מאיטליה, מיובא 19־00 דגם
 קש. עשויים וגב מושב

היה: המחיר
. שקל, 1,420-

ש-.630
 או טבעי בעץ 206 דגם כסא

 אש, או שחור בבייץבצבע
מאיטליה. מיובא

היה: המחיר
שקל, 1,416

מע״מ. וכולל
 לביתך והובלה נוחים לתשלומים אפשרות
מחיר. בתוספת

.28.2.8ה־ו עד המחיריסבתוקף

ש 1עכשי תי 1*1 ב

.124 החלוץ רח׳ באר־שבע, .53 חורב רח׳ אחוזה, חיפה, ישראל. בנק מול הסורג רח׳ ירושלים, .104 דבוטינסקי דרך רמת־גן,


