
במדינה
)41 מעמוד המשך

 מליב־ בחדר עצמה את מצאה היא
 בשמי- מנוסות ספות שתי שבו ך

כחולות. :ות
 ולחב־ אותה לנשק ניסה שגיב

 ואמרה לאחור צעדה בריגיטה ;ה•
 ביחסים רוצה אינה כי בכעס !ו

 והס־ כרטיסה את נטל הוא :אלה.
 בת- בריגיטה גורא״. דבר ״זהנלק•

 ושכבה המלוכלכות במיטות *ה
 ראשה כאשר הריצפה, על יישון
 היא שלה. תיק־הצד על מונח

 מלטי- בערך, שעה כעבור עורה
 התיישבה היא חזה. על ידיים דת

 לצידה. שוכב שגיב את דאתה
 לעבדו, צעקה חברהז!״ לד ,אין

 ל־ וניסה ללטפה המשיך הוא זך
 אותו דחתה כאשר פיה. על :שקה

 בכוח השתמש לא הוא :ריגיטה
הכרטיס. את לה ׳החזיר

 ״הרגשתי מהחדר. יצאה בריגיטה
 ״ראי־ .סיפרה אומללה״, יותר צוד

 לסמוך שאפשר אחד אף שאין זי
 עם לבסוף נפגשה כאשר נליו.״

 תוכל לא כי גילתה מרקוס, זמפקד
יום. באותו להמריא

 תחנת־המישטרה את עזבה היא
 וחברה בצהריים, שתיים בשעה רק
לירושלים. אותה והחזיר בא

קורו על לחברים סיפרה כאשר
 אותי, עודדו בנמל־התעופה, תיה

 ״חשבתי במישטרה. להתלונן ידידיה
 שהתייחסו איד נורא, דבר שזה

אמרה. אלי,״
 והיא במישטרה נרשמה תלונתה

 את-. על עדות לגביית מיד הוזמנה
 לפני הסיפור כל על חזרה היא

דו התובעת. כאשר שופט־מחוזי,
רא בחקירה חוקרת שפירא, רית

 עורך־ שגיב, של וסניגורו שית,
 בחקירה־ חוקר צ׳דטוק, אריה הדין

או הוגש, טרם כתב־אישום נגדית.
 לחזור נאלצה שבריגיטה משום לם

 עדותה ■;ת גבו בדחיפות, לדנמרק
 לילה, באותו מטרידיה כל כנגד
יש אישום־נגדם, כתב יוגש ואם

 שנגבתה בעדותה התובעים תמשו
אתר• על

סמים
ח9ו חש*ש דז

 אבובים מתיך חשיש
 - בשפוז־הים שנמצאו

מציאה במחירי
 הארץ בחופי נתגלו הקיץ במשך

 שנפלטו מכוניות של אבובים עשרות
 בסוליות מלאים היו הם מהים.

 כל לא כי היום מתברר חשיש.
 המישטרה. לידי הגיעו ד,אבובים

 מוצאים ידי על שנמצא מהם, חלק
הארץ. לשווקי הגיע ישרים, בלתי

 כחודשיים לפני הוצעו בתל־אביב
 הים, מפליטת חשיש, סוליות עשר

 היה המחיר ידוע. בוהמה לאיש
 הכל בסך מצחיק, מציאה מחיר

 הבטיח המוכר לירות. אלף מאתיים
 בקלות להרוויח יוכל כי לקונה
 על לירות אלף וחמישים מאה

הסוליות.
 הקונה כוסית. כמקום חשיש

 וניסה בביתו, המטמון את החביא
 התגלה אז אצבעות. ממנו לחתוך

 מבעד כנראה, חדרו, מי־הים כי לו
 תוך אל הרבות הניילון לעטיפות
להת לחומר גרמו המים החשיש.

 לחתוך היה ואי־אפשר כאבן, קשות
ה הקונה הרגילות. בדרכים אותו

וב בסכין בכידון, השתמש עקשן
במשימתו. לבסוף והצליח מספריים,

 זול, כל-כך היה שהמחיר משום
 את לכבד הקונה לעצמו הרשה
 מכרים וסתם ידידיו את חבריו,
 ויסקי, כוסית במקום חשיש באצבע

לתפישתו. שהביא הוא זה ודבר
 באיש מאוד התעניינה המישטרה

אצ לפזר לעצמו המרשה הבוהמה
ב ובחיפוש בחינם, חשיש בעות
 גם הסוליות. עשר כל התגלו ביתו

 לחיתוך ששימשו והסכין הכידון
לש כדי המישטרה ידי על נאספו

במישפטו. ראיות מש

 לוגמות ובאכסדרה, 'בית־המישפט באולמות ביעף עוברות ן
 וחולצות שחורות חצאיות לובשות תמיד בקפטריה, קפה בנחת י י

 סרט ולפעמים שחורה עניבה עונבות הן לפעמים מבהיקות. לבנות
 ומזוודות כבדים תיקים בגבורה נושאות הן לצווארן. שחור קטיפה
 ללבוש עליהן מדוע היום זוכר אינו כבר איש סיפרי־חוק. מלאות
מדים.

 להופיע עורכות־הדין את התקנות חייבו לא שנה עשרים לפני
 את עצמן על כמובן עטו הן בבית־המישפט־המחוזי במדי־מישפט.

 השלום בבית־מישפט אך הגברים, עמיתיהן כמו השחורה, הגלימה
 חייבים הגברים כי רק קבעו התקנות הרגילים. ביגדיהן את לבשו

בבית־המישפט. לבנה וחולצה כהה בחליפה
 במישרדו ותמירה צעירה מתמחה דורון אסתר היתה 1961ב־

 היתה הרבה חריצותה בגלל הייק. ישראל דאז, הנודע עורך־הדין של
 לקוח בסערה הגיע כאשר אחד, שישי יום בבוקר במישרד, לבדה
 עצרו בלילה כי סיפר הוא זונות. סרסור המישרד, של קבוע
 בבית־ בדחיפות שיופיע לעורך־דיו זקוק והוא מ״חברותיו״ ארבע

מעצרן. הארכת את למנוע כדי המישפט
 שישי, יום לבילוי מוכנה היתר. היא עצמה. את בחנה המתמחה

נדיב. מחשוף בעלת פירחונית שימלה לבושה
במיש־ אחד אף אין ״אם להרהר. שהות לה נתן לא הלקוח אך

 הכספי ההפסד על חשב הוא בתקיפות. קבע !״את בואי אז רד,
השבוע. בסוף במעצר תישארנה הנשים אם לו שייגרם הרב

 שיחה
בפולנית

 השופט וחיכתה. השופט דוכן ליד ניצבה הצעירה מתמחה ^
במו עורכי־הדין בין מפורסם שהיה ורשאי, היה לאולם שנכנס י י

 ליד שניצבו פרוצות ארבע המעצר מחדר העלה שוטר זרותו.
המתמחה.

 איש לעבר וצעק עיניו את הרים המעצר, בבקשת הציץ השופט
 כותב אתה מעצר, בקשת מין איזו י זה ״מה :הנפחד המישטרה

חמש?״ רואה ואני פרוצות ארבע
 ״את :בצעקה אותה השתיק השופט אך להשיב, ניסתה המתמחה

 הפעם אך מילה, לאמר שוב ניסתה היא שיתקי!״ תתערבי, אל
יותר. עוד רמות השופט צעקות היו

ארבע?״ רק כאן כתוב מדוע זה? מה לי תסביר אולי ״שוטר,
 לצעקה, צעקה בין לסנן הצליח השוטר בצעקה. השופט שוב שאל

 עור- ממישרד והיא הארבע, את המייצגת היא החמישית הגברת כי
 אותה ושאל דורון הגברת של במחשופה הציץ השופט כי־הדין.

 והיא מפולין, מוצאה לו התברר כאשר הולדתה. ולמקום ■לשמה
בפולנית. ארוכה בשיחה והחל נרגע רהוטה, פולנית דוברת

 עמד אחת, מילה אף הבין שלא עדות־המיזרח, בן השוטר,
 ורחימו בדחילו לשופט פנה לבסוף לעשות. מה ידע ולא חסר־אונים

המישפט!״ ממהלך .מילה אף מבין לא אני ״כבודו, ואמר:
 עניינך לא בכלל זה תתערב, אל ״אתה בזעף: לו ענה ורשאי

הגברת!״ עם משוחח שאני מה
הח מתוך למישרדר, חזרה והמתמחה ממעצר, שוחררו הזונות

 גם הגיע הסיפור חולין. בבגדי למישרד יותר לבוא שלא נחושה לטה
 עור־ המחייבת התקנה את מאז תיקנה אשר עורכי־הדין, ללישכת
במדי־מישפט. כות־דין

 המופיעות והפרקליטות עורכות־הדין כל מאז. עברו שנה עשרים
מדי״מישפט• מאז לובשות שופטים לפני

במדים דורון פרקליטה
!״הגברת עם משוחח שאני מה עניינך לא ״זה

 שחורות חצאיות — גדולים הם הנשי והאילתור ההמצאה כושר
 גרבי ואפילו שקופות, תחרה חולצות רחבים, כפריים בסילסולים

 להוסיף משתדלת אחת כל המדים. את מלוות ״קנקן״, בסיגנון רשת
למדים. אישי וציביון סיגנון

 וחצאיות מחודדים עיקבים על טופפות צעירות עורכות-דין
 הארבעים שנות של בחצאיות מטרוניתות של לצידן וצמודות צרות

 בית־המישפט. במיזנון בצד צד מהלכות תיקניות, גבריות וחולצות
 בעורכת״הדין לקוחה החליף ולא מאז, טעה לא שופט אף אבל

;■ אלץ אימה שלה.

שפט מי
ולבו־!□ לחטזן■

חמיפת של יומיים
 גגובה, במבוגית ארנקים

הדרום במושבות
 ספסל על ישבה דושך אילנה
לאוטו וחיכתה האוטובוס בתחנת

ל מכפד־הנגיד אותה שיסיע בוס
 עצרה אסקורט מכונית רחובות.

 שישבו הנערים משני ואחד לידה,
 הספסל. על לידה והתיישב ירד בה

 ״להתחיל רוצה שהוא חשבה היא
 בצידו והתכווצה כדבריה, איתה״,

 שלח הוא אבל הספסל. של השני
ארנקה. את בכוח ומשר ידו את

ה היה כבר התאוששה, בטרם
 במהירות יצאה וזו במכונית, צעיר
ונעלמה. לדרך

 שמי אבנר האסקורט, נוסעי שני
 עשרים בני הצעירים מחדון, ומאיר

להשת הצליחו לא מכפר־גבירול,
 הבריחה, בעת הגנוב הרכב על לט

 לדברי חונה. במכונית והתנגשו
 ידי על נגדם שהוגש כתב־האישום

 את עזבו אריאל, שלומית התובעת,
לביתם. וחזרו הרכב

 מכונית מצאו בבוקר למחרת
 הם אותה. ו״נטלו״ נוספת אסקורט

 והמשיכי הדרום לכבישי שוב יצאו
אתמול. מיום בעיסוקיהם
 פגשו יבנה ליד לנשק. רישיז־ן

 תחנת ליד שעמדה עודה, בסוזן
כתב־התביעה, לדברי אוטובוס.

 תקע מהמכונית, מחדון ירד שוב
 ארנקה. את וחטף בצעירה עיניו
ב שקלים אלף היה הפעם שללו

 500 של בשווי ותכשיטים מזומן,
שקלים.

 אשה ליד עברו גאליה במושב
 לביתה, מהמכולת לתומה שהלכה
 וארנק כבד סל־מיצרכים ובידה

 את וחטפו לרגע עצרו הם כסף.
והארנק. הסל

 ושם למישגב־דוב, המשיכו הם
 שהחזיק שליין, רן בצעיר פגשו
 ל- התחזו הם רובה־אוויר• בידו

 לו יש אם אותו שאלו בעלי־סמכות,
 את משכו ובינתיים לנשק, רישיון
 חנשק את עזב לא רן מידו. הרובה
 £חרי,ה־ מה מרחק איתו ונסחב

נא לבסוף אולם הדוהרת, מכונית
 הרובה,'צ,;זל,שניים את לעזוב לץ

 ̂ מהירה. בנסיעה ברחו
 הסתיימו ההרפתקות ימי שני
 את זןצכה. ניידת־מישטרה כאשר

 .כש־ ,הגנובה במכונית והשניים
 ל־ מחכים הם כיום בידם. שללם

 של סעיפייאשמה בכמה מישפטם
רשלנית. ונהיגה גניבה

מגווה ולעשה

חד3 דירד. ח3ר.
 הבנייה חברת פקיר

 הדירה, את לבדוק בא
בעלת־הבית את ו״בדק״

רוצה ואני סכסית, ואת יפה ״את

 חברת פקיד אמר !״איתך לשכב
ה השם בדוי, (שם אלכם הבנייה
 (שם לגילה לפירסום) נאסר אמיתי
לפיר- נאסר האמיתי השם בדוי,
סום).

 גילה נדהמת. בו הביטה היא
 שני ■עם קצר, לזמן ארצה חזרה
 את להחליף כדי הקטנים, ילדיה
יי גדולה בדירה המישפחה דירת

 הוא גם לבוא היה אמור בעלה תר.
מתאימה. דירה מציאת אחרי ארצה

 לציון, בראשון נמצאת הדירה
 גדולה בניה חברת כי נודע ולגילה

 ישנה דירה החלפת מאפשרת בעיר
 למשרדם פנתה היא חדשה. בדירה

 את שקיבל הפקיד פרטים. וביקשה
 כי לה הסביר אותה, וראיין פניה
 יהיה אולם לה, לעזור ישמח הוא

 מדובר, שבה הדירה את לראות עליו
 הוא מחירה. את לקבוע שיוכל כדי

ה ליום לדירה עצמו את הזמין
אחר־הצהריים. בשעות מחרת,

 לו חיכתה גילה סיפוק־עצמי.
 הערב בא. לא הוא אך אלה, בשעות

 לריר, שגי את השכיבה גילה ירד,
 כאש' חלוק־בית, ולבשה לישון,
 פתחה היא בדלת. צלצול שמעה

 שבא הפקיד את וגילתה הדלת את
ביקור־בית. לעשות

כא בעיסקה לדון ישבו השניים
 נשק בידה. אלכם תפס לפתע שר
 בעיניו חן מוצאת שהיא ואמר לה

איתה. לשכב רוצה והוא
 היא לעשות. מה ידעה לא גילה

 אותה משד הגבר אבל התנגדה,
אותה השכיב השינה, לחדר בכוח

 מאחורי ידיה את וקשר המיטה על
 שהיתה חולצה של בשרוול גבה

 חלוקה את פרס שם._הוא מונחת
בגופה. נוגע למותניה"-והחל עד

 וביקשה קור־רוח על שמרה גילה
 שבק־ נראה אותה. לעזוב ממנו

 אותה, אנס לא והוא הועילו, שותיה
 והלך סיפוק־עצמ־, תוך גמר אלא

להתרחץ.
 לפגי התנצל לחדר חזר כאשר

שקרה• מה על גילה
 מיהרה הדירה את שעזב אחרי

בהת להם וסיפרה לשכנים גילה
או קישרו הם המיקרה. על רגשות

 לקורבנות לסי־ע המרכז עם תה
המישטרה. את הזמינו גם הם אונס.

 ומכובד מוכר איש־עסקים אלכס,
 הכחיש הוא לחקירה. נעצר בעירו,

 היא גילה בי ואמר כוח, שהפעיל
 ממנו לקבל כדי אותו, שפיתתה

 החלפת לעיסקת יותר טובים תנאים
הדירה.

 ב־ אלכס נגד הוגש כתב־אישום
 כתל־אביב, המחוזי בית־המישפט

 את העלתה דותן שרה והתובעת
עיקרית. כעדה גילה

 הסניגור, של נסיונותיו למרות
 בעדותה, סתירות למצוא זיו, מאיר
השו גם איתן. כצוק גילה עמדה

באמי שוכנע קווארט שמואל פט
ה הרשיע השבוע דבריה. תות

מגונה. במעשה אלכס את שופט
 כל היו לא השלושים בן לאלכס
ה ביקש ולכו קודמות, הרשעות

 לעונש הטיעון את לדחות סניגור
קצין־מיבהן. תסקיר להגשת עד
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