
פט יש מ
אביו ־15? על

 פי העיד הרופא
— בזירה גכח

 הוכיח הסניגור
שפעה ישב הרופא כי
 הוא עורך־דין כל של חלומו

 העדים דוכן על עד פעם לשבור
 סרט בכל כימעט־ נגדית. בחקירה
 עושה מישפט נושא על קולנוע

במצי אך מעורכי־הדין. אחד זאת
בלתי־אפשרי. כימעט זה אות

 הפרופסור זאת עשה השבוע
 מתוך שלף כאשר ליבאי, דויד

 והציגו מצבה של צילום מיסמכיו
״ה זמיר. יעקב הד״ר העד׳ בפני

תא הוא המצבה שעל התאריך אם
 שאל המנוח?״ אביך פטירת ריך

 השופטים בהן. ענה העד הסניגור.
הבהירו כך ואחר בזה זה הביטו

ליכאי פרקליט
— נורא יום

דולפת ;אשם
אישה של בחייה —

 הסתיימה בעצם בזד, כי לסניגור
העד. חקירת
 התפתחה דרמאתי, בסרט כמו
ה לקראת לאט לאט העד חקירת הד״ר התצלום. הצגת של שיא י

 הראשיים העדים אחד הוא זמיר
דול־ מנשה הד״ר של במישפטו *

 המחלקה מנהל סגן שהיה מי ברג,
 בכפר- בבית־החולים הגינקולוגית

מיק בשלושה כיום ונאשם סבא,
ו לעוברים מוות גרימת של רים

להם־ המחלקה של רשלני ניהול
מלאכותית. דייה

 זמיר הד״ר קיסרי. ניתוח
 ילדה בו ביום נוכח היה כי העיד,
ו נפטרו, שעובריהן הנשים אחת

 בהריגה. דולברג מואשם כך שעל
 של פרטים לפרטי נכנם הרופא

 נכח כי סיפר הוא המיקרה. יום
 בוקר, אותו של הרופאים בביקור

 יבוצע ביולדת כי הציע אז וכבר
 סירב. דולברג אך קיסרי, ניתוח

 אחרי זו בקשה על שנית חזר הוא
 דולברג, סירב ושוב אחדות, שעות
ב תלד שהיולדת כך על שעמד

 על לספר גם ידע הוא טבעי. אופן
דד באותו הלידה בעת שקרה מה

האפ של המצפה
קולנוע בסרט כמו

הש לא אישית שהוא למרות יום,
בה. תתף

ה חזר הנגדית החקירה בעת
 הוא אם העד את ושאל סניגור

 בי יום באותו נכח שאמנם בטוח
 זאת ואישר חזר העד בית־החולים.

 לפניו הציג כאשר גם בביטחון.
ה סדר של הרישום את ליבאי
 שבוע, באותו בבית־החולים עבודה

 בחןפש, היה זמיר כי מצויין שם
 הוא דעתו. על הרופא עמד עדיין

הרי שערך הוא דולברג כי טען
 מדוייקים, אינם ולכן הללו, שומים

רבות. טעויות בהם ויש
 ליבאי אבל הפטירה. תאריף

 זכר הוא היטב. היטב מוכן היה
 שביום העידה, עצמה היולדת כי

 בבית־החו־ זמיר היה לא. הלידה
 מות על שבעה אז שישב כיוון לים

 כי משוכנע היה הסניגור אביו.
 בחייה, נורא יום היה שזה האשה,
 קרה אשר את מכולם טוב זוכרת
 היה מה וחקר טרח לכן באמת.

 בית- ובאיזה שנפטר האב של שמו
 ביקש ליבאי קבור. הוא קברות

וב המצבה, תצלום את לו שיביאו
 העד. בפני הציגו הבאה ישיבה
 של הפטירה תאריך זהו ״האם
 זמיר, את הסניגור שאל ?״ אביך
וה זיבלי, אליהו היה אביו ששם

 הפטירה תאריך ״כן״. ענה עד
 התרחשו מדובר שבה והלידה

 יום באותו חודש. אותו של 18ב־
 מות על באבל הרופא עדיין היה

עבד. ולא אביו
ש ואמר, עדותו את תיקן העד

 מפני בזיכרונו היוצרות התחלפו
 מיקרים הרבה בבית־החולים שהיו

מ כתוצאה תינוקות מתו שבהם
לקוי. טיפול

תורוו־דימיתו■
־ם71והיד.ד(

 את פתתה הנערה
 דמקום לנסוע היהלומן

 נשדד דשם גידה,
אלמונים ידי עד־

 השבוע שהגישך■ כתב־׳האישום
 שילר, נאווה הבלונדית, התובעת

 נקרא תל־אביב, מחוז מפרקליטות
 כל בו מצויים בלשי. רומן כמו

 צעירה נערת־פיתוי הסממנים.
הז בדרך מיהלומן. טרמפ ביקשה

 וכאשר מיני. לבילוי אותו ־ מינה
ה־ במכונית ערומים השניים היו
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 זהב מצופים קוורץ שעוני
ולגברים. לנשים

 ערך ירידת קניה, מס הפחתת עקב
 מחזור וגידול השוויצרי הפרנק

 השוויצרי השעון הינו המכירות(מרוין
בישראל), ביותר הנמכר
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 בע״מ שעונים יבוא - מרוץ ושיווק: יבוא
 294492 טל. א; קומה ,1 הס רח׳ ת״א

מובחרות שעונים בחנויות להשיג

להשכיר: נדירה בהזדמנות

בנוה־צדק בית
 המקורי בסגנון משוחזר

 מ״ר) 140( ענקיים חדרים 4
 עץ, תריסי גבוהות, תקרות
_ פרטי. פאטיו מצויירים, אריחים

 הים. מחוף דקות שתי התיאטרון, ממרכז דקה
מראש. • $350

03/476140.
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 של המלחמתי לטירוף ״אשר מדיני: יומן *
 תקראו אין חדש• סיפור לא זה בגין, מנחם
 שמות 14צ־ 1956 מלחמת את שפיאר לאדם
ז״ תואר

 טורי — תרבות — בלבלי -יומן — ילדים שיח *
ישראל.

בעיראק. קולקטיבי בונד ג׳יימס :בגין *
 על ומידע רעיונות לבחירות נערן השמאל *

 סוויסה ימין ביטון, צ׳רלי רונן. אליעזר
פעיל. ומאיר

למצריים. וסעו העשירית לכנסת הנחירות תוצאות נחשו
בדוכנים. להשיג במרחב

 פינצ׳ר גורי
גרמני

 פינצ׳ר גורי למכירה
 חמודים גרמני

.054־21114 טל. ״'

למד
ס ■לו *

 למתחילים קורסים
 ומתקדמים ממשיכים

אובסקורה״ ״קמח!
 658677,-23 יק7ת״א,ניא
צ נ ם, ־ 233502,-6 7א7.י
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טרמפ
לחייל


