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,בית״המישפט קבע
 קרובה והשעה חשוך היה הרחוב

 נחלת־בנימין רחוב בפינת לחצות.
 בשקט, מישטרה ניידת לה נעה

 הנכנסת במכונית הבחינה כאשר
 שוטרים שני חשוך. בניין לחצר
 בעיקבות לחצר ונכנסו מהרכב ירדו

ב שהחלו דמויות, שתי המכונית.
 בשני הבחינו בחצר, קיר פריצת

 קפצו אולימפי ובזינוק השוטרים
 כשני שגובהו לקיר, מעבר וברחו

מטרים.
 את קטעה הנחשונית הקפיצה
 והגנבים, השוטרים בין קשר־העין

 למכוניתם, השוטרים מיהרו ולכן
ו הסמוכים, ברחובות סיבוב עשו

 אפר־ם את גילו אלנבי בצומת
במ דרכו עושה הוא כאשר אליהו,
 מהמכונית קפצו השוטרים רוצה.

 כאחד אותו זיהו לדבריהם, ועצרוהו.
 נלקח אליהו שנמלטו. הגנבים משני

לתחנת־המישטרה.
 מהתחנה חוקרים יצאו בינתיים

 הפורצים. מכונית את ובדקו לחצר
 מכי ובתוכה גנובה, היתה המכונית

סי היו לידה בקיר שירי־פריצה.
 תוך אל פריצה להתחלת מנים
 תכשיטים לכספת שהובילה חנות,

גדולה.
 על־ידי הובחן נוסף אחד דבר
ה ליד — במקום המישטרה חוקרי

 בעפר, ברורה עיקבה היתה מכונית
גדו חריצים עם נעל־ספורט עיקבת

 וביקשו לתחנה חזרו החוקרים לים•
והש־ בה הביטו נעלו, את מאליהו

מקרין פרקליט
הסבירה הקפיצה

 לאלה זהים חריצי־הנעל כי תכנעו
בחול. שראו

 אליהו הובא כאשר עין. קשר
ל ניסיון באשמת לבית־המישפט

 מקרין, דרור סניגורו, הרס פריצה׳
 ״אס ראיות־התביעה. מיבנה כל את

ה של בנעלו תלוי הזיהוי עיקר
המקו העיקבה טביעת היכן נאשם׳

 המעשה?״ במקום שנמצאה רית
 כי התברר ואז התובע. את שאל

 המישטרה אנשי שכחו מה משום
כזו. טביעה לקחת

 במקום נמצא כי סיפר הנאשם
 הביתה, המובילו לאוטובוס בדרכו
 ולא אותו סידרה שחברה אחרי
 לא בית״המישסט לפגישה. הגיעה

 אליהו של סיפורו כי משוכנע היה
ש כיוון אך האמת, את משקף

 עם קשר־עין כל איבדו השוטרים
 היחידה, הנוספת וההוכחה הפורצים,
 בית- לפני היתה לא העיקבה,
 שטיינמץ דוד השופט סרב המישפט,
 זיכרונו על־פי אליהו את להרשיע

נעליים. לטביעות השוטר של

טוב לנו עושה ״גליל״
ת מכיל ׳מלכות מזון  וברזל אשלגן קלציום, זרחנית, חומצה של גדולות כמויו

ם האדם. גוף בבניו יסודות המהווי
ת המורכב הפולנית־מוצר ק אב לן( ת מזון פרחים), מפו  ודבש. מלכו

ם חומצות מינרלים, בפרוטאינים, עשירה הפולנית ם ואנזימי  לגוף. חיוניי
 מזון כלל שתפריטם באנשים ונפשית, ניכרת־גופנית הטבה איבחינו מחקר אנשי

ופולנית. מלכות
ההסברה לקבל אפשר נוספים פרטים  ״גליל״. מעבדת של ממחלקת,
המובחרות. ובחנויות בצמחוניות בסופרמרקטים, בשופרסל, בשקם, להשיג

 פולנית * מלבות מזון
שמיר קיבוץ מכווית ממוצרי
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