
וקי לנו ולא לנפגעת להאמין ליט
לירות. 200 של קנם בלתי

״זיג*
״ חיפש תי או

 כל להיגנז. צריך היה תיל! ^
תיק שכאשר מבין בר־דעת י י

נגנז. התיק שולם והקנס נגמר
 מכיוון כך. נהגו לא זה במקרה
 בית- מזכיר דנקובסקי, שמאיר

 במשך חינם אצלי שאכל המישפט
 אצלו שלי התיקים את שמר שנים,

במגירה.
זו למה •

אותי. חיפש שזיגל מפני
לדג־ היה עניין איזה •

ל־ התיק את למסור קדכסקי
ץ זיגל

 הפסקתי כי בי, לנקום החליט הוא
חינם. אוכל לו לתת

ז הפסקת למה +
 בני עם לאכול כשבא בזמנו, כי

 דד לי לבטל דואג היה מישפחתו,
 לפנסיית שיצא ברגע חות־חנייה.

 הפסקתי ואז דוחות לבטל הפסיק ״
אוכל. לו לתת

 אצלך אוכל עוד מי •
ז חינם
מזמין. שאני מי רק
 לפרשת נחזור כוא •

השקר... עדות
בבית־המישפט, נשבעה כשזהבה

או מכירה היא מאיפה נשאלה היא
 אלי את מכירה ״אני ואמרה: תי

מהמיסעדה.״ שנים, שלוש כבר רונן
 שהיא סיפרה לא היא •

ז שלך חסרה
 לה שהיתה סיפרה לא גם היא
 שאל לא אחד אף חמש. בגיל אדמת
אותה.
 נפתח •מהתיק קרה מה •

שובץ
ולג' אבי עם דנקובסקי בינתיים

 שהיא תלונה הגישו מהארץ טיין
הי כבר העידה, וכשהיא שיקרה,

 וההיכרות משותפת ילדה לנו תד.
 שהעידה למה מעבר היא בינינו

במישפט. ■י
 אכי ממך רוצה מה •

ץ ולנטין
 לטובת שהעדתי מאז איתךז מה

 להתנקם מחפש הוא מזרחי בצלאל
אפשרית. צורה בכל בי

 קבע והשופט ישיבה היתד. אז
 האשמה על להשיב חייבת שאשתי

 בבית־ה־ במארס 25ב־ יתברר וזה
 מה אותי מעניין המחוזי. מישפט

מ יותר ועוד הזה. מהמישפט יצא
 לתת צריכה בחורה אם אותי עניין

 נשואה כשהיא עכשיו, הדין את
שעש מעשה על ילדים, לשני ואם

רווקה. כשהיתה תה •
נג המישפט עם ומה ■•

מחמי התעלמות כעוון דך
 ז אדומים רמזורים שה
הר נוסע אני לד, אגיד אני מה

רמזור אצלי ידוע. אני בלילות, בה

 אחד אף וכשאין שוטר כמו זה
 במקרה אבל עובר. אני בכביש

 מצלמה היתה שלא טוען אני הזה
 עלילה סתם ושזאת רמזור היה ולא
 רמזור. אף עברתי לא זיגל. של

 לרכב, בגבעתיים מהבית ירדתי
 מישט- אחת ניידות• שלוש ראיתי

השו מדור. ואחת חבלן אחת רה,
 אדום, באור שנסעתי לי אומר טר

 אצלי לחפש שבאו לי אומר המדור
 שהוא אומר והחבלן לבנות־חבלה

חומר־הנפץ. את לפרק בא

 על שותפות
צלוי כבש

 לקחתי לא המישפט זמן
 את לחקור והעדפתי עורך־דין,

 בקציני מלא היה האולם השוטר.
 רונן איך לראות שבאו מישטרה

עד. חוקר
 שהתפלאת אומר אתה •

 חיפוש. אצלך לעשות כשכאו
 סיכה להם היתה הכל אחרי
כ שהורשעת אחרי טוכה,
 כגשר מוכס שיחוד אשמת

דאסיה.
 בגשר שהיה מה לד אספר אני

 רשיון קיבלתי בעייה. אין דאמיה,
 לספק תנובה של הלול ממחלקת

 התקשרתי ולכוויית. לעמאן ביצים
 רא־ לשעבר, הירדני שר־החוץ עם

 בתיור בשכם, שגר גימר, אל שיד
 ויחד עופר, הצבאי המושל של כו

 על צלוי כבש עם לילה העברנו
 החלטתי לשותפות. ונכנסנו האש
ה לקשרי משהו יתרום רונן שגם

 לא אך וירדן, ישראל בין מסחר
 כאשר אחד, יום כלום. מזה יצא

 לחקירה, הוזמנתי מחו״ל, חזרתי
 מכס פקיד לשחד ניסיתי כאילו
לח הביצים של למשאיות שיתן

וקפה. חלבי פיסטוק עם זור
 שד טוכ חכר אז היית •

טמיר. אכרהם האלוף
 אב״ עם לגשר פעם לא באתי כן,
 לא בגדה. בסיורים כשהיינו רשה,

או לקחו אלופים הרבה איתו, רק
 לסחור מעוניין הייתי בזמנו כי תי,
 בית־המישפט המערבית. הגדה עם

 קנס לירות באלפיים אותי הרשיע
 דא- לגשר החבר׳ה קוראים ומאז
רונן. גשר מיה

 שניסית מודה אתה אז •
ץ בגשר מוכס ל־טחד
 אז הורשעתי, אבל שלא, ודאי

 בית־המיש־ של החלטה מכבד אני
 דרוזי, טיפש, מוכס היה זה פט.

משם. אותו זרקו ממילא
ץ כגללך •

 הוא תלונה שהגיש אחרי ודאי.
דו שהוא בטוחים היו לא הסתבך,

 כדור כמו היה זה אבל אמת, בר
שלג.
 שבית־ אומר אתה •

ץ טעה המישפט
רק יושבים בביודהמישפט גם

דיין של פדאקאט ליד כמיסעדתו רונן
בטלסקופ״ רואיס שאחרים מה אחת בעין רואה ״דיין

 שעשו אומר לא אני אבל אנשים,
בכוונה. זה את לי

 ער־ לא מדוע כך, אם •
ערתץ

? מה על
ה השם ועל הקנס על •

לך. שיצא רע
 משמעותי לא זה לירות אלפיים

 שם שזה לי נראה לא הרע והשם
 קצין לשחד ניסה שבן־אדם רע,
 עם מסחר קשרי לפתח כדי מכס

 כי מספרת השמועה •ירדן.
 טמיר האלוף עם לגשר הגעת
נעצרת. לא זה ובגדל

 הגעתי אותו. מחפשת את מה
האח (טמיר). אברשה עם לגשר

ש רפול, אז היה הגיזרה על ראי
 שאל לא איש הרמטכ״ל. היום הוא

 רק אלינו, פנה לא איש אותנו,
החקי־ החלה חודשים כמה כעבור

ל הגעת מה כשכיל "#רי
אכרשהץ עם גשר

 האיזור. את לראות כדי פשוט
ה אחד הוא טמיר אברהם לדעתי
 ביותר והחכמים הנערצים אלופים

 את להזכיר שמנסים מצטער ואני
בעיתונים. שמו  אצלך אוכל הוא גם •

ץ חינם
 האורחים שגם ודואג משלם הוא

 פרשת על נדכר כוא •ישלמו. שלו
 אשקלון, עיריית ראש סגן

 הו־ כזמנו אכו־חצירא. כרוך
 שוטר לשחד שניסית אשמת

ש כדי רמת־גן, כמישטרת
ש לאכו־חצירא אוכל יעכיר

 כנטילת כחשוד עצור היה
שוחד.
 במיש־ נעצר אבו־חצירא כאשר

כשר. אוכל לו להביא דאגתי טרה,

העדה. ומנהיג אדמו״ר של בן הוא
 לא ישראל מישטרת •

כשרץ אוכל מספקת
למהדרין. כשר לא אבל יתכן,

שהצ שלך, והסטקיה #
 שלה, הלכן כסטיק טיינה

 למהד■ כשר אוכל מספקת
ריןץ
 .מה־ אוכל שהבאתי אמרתי לא

בש בישלה שלי המישפחה סטקיה.
 כל אופל לו מביא ■והייתי בילו
ושאל קפה עושה סמל ראיתי יום.
 כוס לתת מוכן יהיה אם אותו תי

 בנו בתור גם לאבו־חצירא, קפה
 ראש סגן בתור וגם אדמו״ר של

 חבילת לו שאקנה לי אמר עיריה.
 באהבה, .דבריו את קיבלתי קפה.

 שיביא איתי שהיה בחור שלחתי
 מאה לו שמתי החבילה עם קפה.

מש ירצה אבו־חצירא שאם לירות,
לו. שיקנה קל, קה

פרחים
ל>י<ל

 רונן שאלי בר־דעת לכל מר ^
לירות. מאה של שוחד יתן לא ■י•

־. יתן הוא כמה *
 בתחנת לא ובטח כזה, סכום לא

 לב. בתום זה את עשיתי מישטרה.
 שאבו־חצירא, טבעי לי נראה זה

מ מזון לו מגיע וירצה, במידה
 שאם לי אמר אפילו השוטר בחוץ.

סדין. לו להביא יכול אני רוצה אני
? אליך נטפלו למה אז #

מאוד הרבה מחפשת המישטרה
 מכוניות שהיו מאז נגדי, ראיות
ו הסטקיה מול כפולה חנייה חונות

לטו והתערבתי טעות עשיתי אני
הרכב• בעלי בת

ץ נגדך לזיגל יש מה •
בגללי. התקפת־לב קיבל הוא

ץ מצטער לא אתה •
 לו וכתבתי פרחים לו שלחתי

 לעמוד שיוכל בשביל מהר, שיחלים
למישפט.

 ■אכו־ לכרוך נחזור כוא •
 כ- שנהגת הואשמת חצירא,

אישור. ללא שלו רככ
והש בכלא היה כשהוא היה זה
 ראש בנוכחות המכונית את לי איר

ב שאשרת כדי אשקלון, עיריית
מישפחתו. את הצורך שעת
 מכונית לך היתה לא •

ץ משלך
 מתל־ יום כל לנסוע אבל כן,
 - למה — ולאשקלון לנתיבות אביב
 שלין! במכונית אשתמש שאני

בש אלא בשבילי לא אותה החזקתי
מישפחחו. ביל

 נועדה ציכורית מכונית ,•
 לא איש־ציכור של לשימושו
מישפחתו. לשימוש

 לי אומר העיר ראש היה לו
 מעמיד הייתי המכונית את להעמיד

 את דרשתי לא עירעור. ללא אותה
לי. ניתנה היא המכונית,

 אבו־ אהרן שר־הדתות •
חצירא..,

 לצפון־אפ־ נכס הוא אבדחצירא
 אבא עם למד שלו אבא ריקאים.

 קרובי ואנחנו במרוקו בחדר שלי
מישפחה.

זה. את מכחיש הוא •
 עצמי, עם שלי הבעיות אחת זו
 אנחנו טוב, זה. את מכחיש זוא1 למה

קרובים. )!נחנו אבל בני־דודים לא
 הוא למה אותו שאלת •

ץ מכחיש
 שהפוליטיקאי מה אותו. שאלתי

 בצה־ שימחק דואג בבוקר, אומר
 הוא למה לי ענה לא הוא ריים.

 אנחנו מישפחה, אנחנו מכחיש.
מילדות. מכירים

)62 בעמוד (המשך

 את לחסוך כדי השניה, אחיי אחת האפיה פעולות את לרכז נסי
 מיותרת פתיחה כל התנור. של הראשון לחימום הדרוש החשמל

 לפני מה זמן התנור את כבי חום. לאיבוד גורמת התנור דלת של
 סימן מאד, חמות התנור של החיצוניות הדפנות אם האפיה. סיום

 אפיה תנור של עבודה שעת לשפרו. ורצוי תקין אינו שלו שהבידוד
 שקל. 1.4 -0.7כ־ לכם שעולים קילוואט־שעה 2 עד 1 צורכת
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