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עמר ואוליביה ככר חשודים
בבית־הנדשפט שמפניה

 מלפני הוא הסודיות ההקלטות
 רוצים באמת היו אילו חודשיים.
 מבקשים היו כדין׳ בו להשתמש

 עם יחד זה בעניין המעצר את
 ואז הגנוב, הרכוש בעניין המעצר

 שני את כבר מסיים עמר היה
 המישטרה אך החופפים. המעצרים

 ההדחה, בעניין החומר את שמרה
 תום עם בו להשתמש שתוכל כדי

 בעבירות שנגזרה תקופת־המעצר,
הקודמות.״

ש מעולם, דברים היו ״כבר
 להכרה מגיעה המישטרה כאשר
ל האפשרויות את מיצתה שהיא
 מקום ויש אחה בעניין מעצר
 עוד, ייעצר ילא שהחשוד להגיח

 בעניין מעצר בקשת מגישה היא
 ספק הסוואה, לצורך ספק אחר,

להח להמשיך כדי תכסיס, לצורך
 ״אך השופט. כתב במעצר,״ זיק
 זה.״ במיקרה כך לא

הח כי סבר שטיינברג השופט
 כבר העניין כי שופט־השלום, לטת

 את והחזיר נכונה, אינה נידון,
לשופט־השלום. הדיון

השדדדוח
 כיצד חכינה לא הצעירה

 המוזר כשוד הסתבכה
יצאה )70( ארי פניה הגברת

 חורפי פברואר יום בצהרי מביתה
 נעליים זוג להחליף כדי השנה,
 שברחוב מביתה הלכה היא לנכד.
 הרבנות ליד ממש מיימון, פישמן

האוטובו תחנת לעבר הראשית,
הסמוכה. סים

 אך צעירות, שתי הילכו מולה
 ליבה. את אליהן שמה לא היא

 נשים זוג מכל שונות היו לא הן
צנו לשירותי־רבנות. הנזקק אחר
 בשיער האחת ונמוכות־קומה, מות

 וחולצה מכנסיים לבשה שחור,
 בעלת והשנייה ארוכת־שרוולים׳

מט שזורה במטפחת מכוסה שיער
 פניה על חלפו כאשר רק בעות.
ר שני כי לפתע הקשישה תשה  ז
 מאחור. אותה לופתות ידיים גות

ה בזרועה משכה הצעירות אחת
 אחת בימנית. והשנייה שמאלית

 מידה, ארנקה את בכוח משכה מהן
 כבר לי שאין היה שנדמה ,עדה

 שמטה היא האשה. סיפרה יד״,
 הבחורות ושתי הארנק את מידה

במנוסה. המקום מן נמלטו
 בצהריים, 2 כמעט היתד. השעה
ומכו אנשים הומה היה והרחוב

 לצעוק מיהרה הקשישה ניות.
 אחרי רודפת והחלה רם בקול

 עוברי- כמה הנמלטות. הבחורות
 כמה ותוך למירדף הצטרפו אורח
 ונמצא הצעירות שתי נתפסו דקות

רחוב. לקרן שהושלך הארנק גם

 ה־ זיהתה המישטרה בתחנת
שהת הצעירות שתי את נשדדת

 בגימוף רונית אלה היו עליה. נפלו
 שתיהן .20 בת יהודה ונעמי 19 בת
מה חזרו ולדבריהן נשואות, היו

המקרה. אירע כאשר רבנות
השחר רונית מדינה. מכת

 וכך במעשה. מיד הודתה חורת
סניגו בבית־המישפט. גם עשתה

ל סיפר רובינשטיין, מנחם רה,
 רונית כי דבורין חיים שופט

ו המעשה, על מאוד מתחרטת
ב בה ינהג שבית־המישפט ביקש

 הראשונה הישיבה בעת רחמים.
ה באה כאשר בבית־המישפט,

 כדי השוד, קורבן ארי, גברת
חיב רובית, אליה ניגשה להעיד,

 ביקשה בוכים ובקול אותה קה
ה כי היה ניכר סליחתה. את

הס כיצד מבינה אינה שחרחורת
זה. מוזר בשוד תבכה

 הכל הכחישה לעומתה, נעמי,
 כי סיפרה היא באשמתה. וכפרה
 את מכירה במקרה, למקום נקלעה
 הלכה וכאשר חודשים, כמה רונית

 לברר כדי היום, באותו לרבנות
מק שהיא המזונות בעניין משהו

ידי אליה הצטרפה מבעלה, בלת
 את סיימה כאשר רונית. דתה

 לרחוב, ויצאה ברבנות ענייניה
 הופתעה האוטובוס, תחנת לעבר

 ללא התנפלה, זו חברתה. ממעשי
 אשד, על מוקדמת, התראה כל

 את וגנבה ברחוב שהלכה זקנה
מי ופחד ׳תדהמה מרוב ארנקה.

 הישמע עם לברוח נעמי גם הרה
הראשונות. הצעקות

 ספסל- על ישבו הצעירות שתי
 עבירה בשוד, נאשמות הנאשמים,

 עליה שהעונש נשים, לגבי נדירה
 השופט גם מאסר. שנות 14 הוא
 חזרו באולם הסקרנים קהל וגם

 שתי לעבר וישוב שוב והציצו
 והברק, התואר חסרות הצעירות

 אלה שתיים כי להאמין היה וקשה
 לאור קשישה, אשה על התנפלו

 שהכיל ארנקה, את וחטפו היום,
לירות. 350ו־ צמיד שעון־זהב,
 את שמע אשר דבוריו, השופט

 נעמי גם כי מצא הראיות, כל
והרשיעה. בשוד, אשמה היתה

 קם קמר, יעקב הוותיק, התובע
 בית־המישפט כי וביקש רגליו על

 עונשי־מאסר הנשים שתי על יטיל
 שוד של ״העבירה משמעותיים.

 מדינה,״ למכת כמעט הפכה זקנים
להחמיר. וביקש התובע אמר

ו רובינשטיין הסניגורים אך
 את להפוך שאין טענו, חושן יאיר

 שתי למקרר,־דוגמה. ׳ שולחותיהם
 פלילי, עבר ללא הן הצעירות

 הסר כך כל היה שעשו המעשה
 להתייחם שקשה וילדותי, תיכנון

 אמנם ממש. של שוד כאל אליו
 התגברה קשישים כלפי האלימות
 לא הצעירות שתי אך לאחרונה,

 ׳והמקרים ממש, של באלימות נהגו
 מועטים, כה הם נשיפ-שודדות של

מייוחדים. עונשים מצדיקים שאינם
הסני טיעוני את קיבל השופט

ל הצעירות את דן הוא גורים.
 רק מתוכן שנתיים, של מאסר

 נעמי על בפועל. חודשים שלושה
 למשך מיבחן גם השופט הטיל
העונש. ריצוי אחרי שנה,

יהודה :עמי שודדת
לירות 350ו־ צמיד שעון־זהב,

 וידאו סרט הסרטה, תקבל אצלי
לן. היקרים הרגעים של וצילומים

 אדם על לסמוך לך כדאי כן, אם !בקרוב מתחתן
!בצילום ונסיון ידע בעל מיקצועי

וידאו קסטות של מעולה ביצוע *
באירועים אומנותי וצילום הסרטה *
מרוטשים סטודיו צילומי *

לך, היקרים הרגעים את לצלם כדאי
מקיצועי אדם עם התייעץ

 וצילום הסרטה + סטאר צילום אולפני מוטי
+ תל-אביב 160 בן־יהודה + אמנותי

+ 236433 - 242102 טלפון

.16.00—19.00 ,10.00-13.00 פתוח
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 28.7.81 שלישי, יום
יוקרן

 קולנוע סרט
ישראלי

במאי
הפנר אברהם

 שלישי נימי פתוח המועדון
 התוכניות נערב• 8.30 משעה

בערב. 9.00 בשעה מתחילות

בעיות ת  מודעות קבל
העיתונים לכל

המערכת במחירי
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זידמן מרדכי רד״ אידיאל כרסום
תל־אביב 110 גבירול אבן
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