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זקוק אתה כאשר

 למדף,כוננית,
 מזנון ארון,שולחן,

 ארונות, חדדי
ספריה,מטבח

 יועצני בעזרת לתכנן תופל החובב״ לנגר ב״מחלון
לדרישותיך. המתאים הריהוט את
 לרשותך עומד גלם חמרי של רב מבחר

 חלומותיך רהיטי לביצוע
בביתך להרכיבם רק עליך

 821795 טל: ת״א, ,4 הפטיש רח׳ התצוגה: אולם
 ל 17.00-8.00מ־ ה׳ ג׳, א/ בימי פתוח

.13.00 — 8.00מ־ ו׳ יום ;18.00 —8.00מ־ ד׳ ב׳ ביום
דורש לכל ישלח פרוספקט

אמיתית קולרה לפינה
 כלום להוסיף צריך לא

ולשתות. למזוג רק

קחודו: ?1־1*9
מעניניסםם... חיים שעושה המשקה

832236 טל. בעמ.ת״א עסקים י.ד, בישראל: בלעדיים ומפיצים יבואנים

במדינה
 )73 מעמוד (המשך

 השוממה. בסביבה איש היה לא
 התוקף עם נאבקה צעקה׳ התיירת

 דקות 45ב־ במשך בוהה. בכל
ה את ולדחות ׳להיאבק הצליחה

 פישק עליה, גבר לבסוף אך אונס.
אותה. ובעל בכוח רגליה את

 הגיעה והרזה הגבוהה התיירת
ה שערה כאשר לתחנת־המישטרה

שרו וידיה רגליה פרוע, בלונדי
ב שבורה ואצבע ופגועות, טות

הימנית. רגלה
חשו לעצור החלה המישטרה

ה ■חוף על מארבים וערכה דים,
 צייר התיירת של תיאורה לפי ים.

 של קלסתרון המישטרתי המומחה
 ושיער זקן זיפי בעל צעיר, גבר

מתולתל. ׳שחור
 שוטרים החוף. על חופשה

 ולחפש החוף את לפטרל המשיכו
 הוא אולם המשוטט. האנס את

לת כתב־האישיום, לדברי הצליח,
 אחר־כך, ימים במה שנית קוף
 תקף הפעם אותו. יראה שאיש בלי

 מדריכה, גם שהיא צעירה, ■חיילת
 החוף־ ליד העזוב בחוף ששוטטה

 לחניכיה. פעולה והכינה הירוק
ו אליה ניגש ■מדים לבוש צעיר

 נישלח בינתיים באשמה. להודות
 מתחת שהוא וכיוון להסתכלות,

 בתסקיר צורך גם יהיה 21 לגיל
קצין־מיבחן. שיל

מישפט
ד רוע ר צ כ ס ל

 מרצח שזוכה הספד
 בחשד הסתבך

עדים להדחת
 ■לאליברט היה הקודמת בפעם
 זוכה הוא מזל. עמר (״בבר״)
 מיפו. כחיל חאג׳ רצח מאשמת

מחב ארבעה גם זוכו עימו יחד
 ב־ כולם חגגו הזיכוי ואת ריו,

שמפניה. בשתיית בית־המישפט
 ספר עמר, חזר אלה בימים

 גם לחדשות־הפלילים. במיקצועו,
 שעמדה אוליביה, היפה, אשתו
 מיש־ כיל במשך בנאמנות לצידו

ב הפעם עימד נעצרה ■פט־הרצח,
 להשגת רשת ניהול של חשד

 שמע בית־המישפט גנוב. רכוש
 והחליט המישטרה, עדויות את

יום. 15ל־ ׳בבר את לעצור

בנתניה האונס מקום
יו״ לאב ״איי

ל זיי פ מ ר 1ל ט 1ת

 ענתה כאשר הים. כיוון היכן שאל
 את בכוח תפס עליה, התנפל לו,

אר והפילה אליה נצמד צווארה,
צה.

ו בכוח אליה נצמד החול על
 מגע לקיים מסכימה היא אם שאל
 בעלת כנראה שהיא הצעירה, מיני.

 ליבו על דיברה רב, כוח־שיכנוע
 בלי אותה שיחרר לבסוף ובכתה.
 שגם למרות זממו. את שביצע

 היום, לאור המקרה קרה הפעם
 וצעקותיה במקום איש היה לא
נשמעו. לא הצעירה שיל

ש שוטרים, של פטרול אולם
 ראה המיסתורי, האנס את חיפש
 בחולות מוזר באופן משוטט צעיר

ועצרו. השוממים
 פלפל, דרורה הד״ר התובעת,

 נגד ־כתב־אישום השבוע היגשה
 בשירות חייל ),20( קדוש יורם
 כתב־האי- ׳לדברי מנתניה. חובה
 ישני את ביצע אשר הוא ׳שום

 נתניה. בחולות הללו המעשים
 שבוע של בחופשה היה יורם

 כתב־האישום ולדברי מיחידתו,
החוף. על זמנו דוב את בילה

ה התיירת את הביאה התביעה
 יורם, נגד לאלתר להעיד גרמנית

 האשה הארץ. את תעזוב בטרם
הו לילד, ואם נשואה הצעירה,

 ׳שערה באשר בבית־המיישפט פיעה
 שזופה היתה היא ראשה. על אסוף
 בלטו הכחולות עיניה ורק מאוד
 השזופים. פניה מתוך בהיר בברק
 התובעת על־ידי נחקרה כאשר
 מה את המתלוננת אישרה פלפל,

 ולכן במישטרה, בעדותה שאמרה
 להגיש העת, בבוא התביעה, תוכל
 שידון בית־המישפט בפני זו עדות

קדוש. את
 היא אם התיירת נשאלה כאשר
 אמרה לישראל, לחזור מתכוננת

 הכל, למרות זאת, תעשה אמנם כי
הבאה. בשנה רק אך

 הוא כי לשופטים אמר קדוש
מתכוון והוא מעשהו על מצטער

בחולות האנס של הקלסתרון
הירוק החוף ליד העזוב, בחוף

 מעצר על שהוגשו עררים, שני
ה שעמד ביום אולם נדחו. זה.

 נגדו הוגשה להשתחרר, עציר
 ביקשה והמישטרה חדשה, תלונה
נוספת. בעילה לעצרו
 חומר הוצג בית־המישפט בפני

 שיחות על הסתמך אשר חסוי,
 המישטרה טענת לפי מוקלטות.

 כי חשד להעלות כדי בהן היה
 וניסה ברצח מישהו על איים בבר

 ׳שופט־השלום מעדותו. להדיחו
 בפעם נידון כביר העניין כיי חישב

 ילדון וסירב הערר, בעת הקודמת
ה גם עירעיריו כך על בעניין.
 התובע ■וגם רון, אורי סניגור,

 לפני ליבר׳ מרדכי המישטרתי,
שטיינברג. חיים המחוזי השופט

 !״למרשי ■מתנכלת ״המישטרה
בעניין שלה ״המידע הסניגור. טען

2290 הזה העולםוד4




